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 وتقدير: شكر

 
 والدكتور الصباغ الوىاب عبد والدكتور مزعؿ الكريـ عبد لمدكتور الجزيؿ بالشكر أتقدـ

لى البحث  ىذا خطوات مف خطوة كؿ في أرشدني الذي التميمي الرحمف عبد  الدكتور وا 

لى القدس  جامعة في التنمية ومعيد كمية عميد األطرش عزمي  معيد في التدريس طاقـ وا 

 التفاؤؿ زرعوا الذيف والمساعدة  العوف يد ومد البحث ىذا تماـبإ ساىـ مف وكؿ التنمية 

 وتفاني. سخاء بكؿ خبراتيـ لنا وقدموا دربنا في
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 ييودي.
 (1993)المرجع السابؽ  

 : القدس تيويد

 7ىي شخصية مستقمة معنوية تنشأ بموجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف 
اشخاص لتحقيؽ اىداؼ مشروعة تيـ الصالح العاـ  دوف استيداؼ 

 اقتسامو بيف االعضاء او تحقيؽ منفعة شخصية.جني ارباح مالية او 
 (2005)قانوف الجمعيات األىمية الفمسطيني  

 االىمية: الجمعيات

حسب قانوف الجمعيات األىمية الفمسطينية  ىي شخصية قانونية 
مستقمة تخضع لقانوف الجمعيات األىمية  وتنشأ بموجب اتفاؽ بما ال 

أىداؼ تخدـ قطاع أشخاص لتحقيؽ ىدؼ أو مجموعة  7يقؿ عف 
 التعميـ وتطويره  وال تيدؼ لجني األرباح المالية  وتخدـ الصالح العاـ.

 (2005)قانوف الجمعيات األىمية الفمسطيني  

 التعميمية األىمية الجمعيات
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حسب قانوف الجمعيات األىمية الفمسطينية  ىي شخصية قانونية 
بموجب اتفاؽ بما ال مستقمة تخضع لقانوف الجمعيات األىمية  وتنشأ 

أشخاص لتحقيؽ ىدؼ أو مجموعة أىداؼ تخدـ قطاع  7يقؿ عف 
الصحة وتطويره  وال تيدؼ لجني األرباح المالية  وتخدـ الصالح العاـ.

(2013)منشورات وزارة الداخمية  

الصحية األىمية الجمعيات



 ه

فػػي مواجيػػة تيويػػد القػػدس فػػي قطػػاعي التعمػػيـ والصػػحة   األىميػػةتناولػػت ىػػذه الدراسػػة دور الجمعيػػات 
فػي مواجيػة تيويػد القػدس فػي  األىميػةفػي معرفػة مػا ىػو دور الجمعيػات سؤاؿ الدراسة فيما يتمحور 

في  األىميةالتعرؼ عمى دور الجمعيات  فيو  أها ىدؼ الدراسة الرئيسي  ؟قطاعي التعميـ والصحة
التػي : األىػداؼ الفرعيػة وقػد تضػمنت الدراسػة عػدد مػف مواجية تيويد القدس في ىذيف القطػاعيف   

 تعالج الجوانب الرئيسية لموضوع البحث وىي عمى النحو التالي:
التعرؼ عمى إجراءات االحتالؿ في تيويد قطاعي التعميـ والصحة  في القدس .   ●
التعرؼ عمى مدى مساىمة التمويؿ في مواجية تيويد القدس في قطاعي التعميـ والصحة  .  ●
التعرؼ عمى الصعوبات والمعيقات التي تواجو تطور قطاعي التعميـ والصحة  في القدس. ●
فػي الحفػاظ عمػى قطػاعي التعمػيـ والصػحة   األىميػةجمعياتنػا  أداءالتعرؼ عمػى احتياجػات تطػوير  ●

التيويد في القدس . آلياتمف 

رغػـ اشػتماليا عمػى معطيػات وجػداوؿ كميػة خضػعت فييػا  الهػنيج الكيفػي أها هنيج الدراسػة فيػو 
إذ أنػػو مػػف أجػػؿ االسػػتفادة مػػف أدوات   المعطيػػات الرقميػػة لمتحميػػؿ الكيفػػي باالسػػتناد لتحميػػؿ دالالتيػػا
واعتمدت المقابمة كأداًة لجمع المعمومات  البحث الكمية تـ استنباط دالالتيا الكيفية ليتكافؿ المنيج  

حيث تـ إجراء مسح شػامؿ لمجتمػع البحػث والػذي شػمؿ كافػة الجمعيػات العاممػة فػي قطػاعي التعمػيـ 
( 14(  مؤسسػػة صػػحية بمػػا يتضػػمف مقابمػػة )7) ( مؤسسػػة تعميميػػة و7والصػػحة   إذ تمػػت مقابمػػة )

شخصية مرجعية في قطاعي التعميـ والصحة.

أف دور الجمعيػات فػي مواجيػة التيويػد محػدود وذلػؾ  توصػمت الدراسػة إلػى وهف أىـ النتائج التػي 
أمػاـ ظػروؼ صػعبة مػف حيػث النػواقص واالحتياجػات  مػفتعػاني ألف الجمعيات التعميميػة والصػحية 

  ولكنيا رغـ ذلؾ استطاعت الصمود الحفاظ عمى اليوية الوطنية  إجراءات االحتالؿمواجية 

الهمخص: 



 و

قامػػت جمعيػات قطػػاع التعمػيـ فػي القػػدس بتنفيػذ عػػدة بػرامج وأنشػػطة فعمػى صػػعيد القطػػاع التعميهػي  
 :منيالمقاومة سياسة تيويد التعميـ 

بتعميمات وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية والمنياج الفمسطيني  التي تدعـ  لتزمت ىذه الجمعياتا .1
وتتضػػػمف كػػػؿ مػػػا يضػػػمف الحفػػػاظ عمػػػى اليويػػػة العربيػػػة الفمسػػػطينية فػػػي مدينػػػة القػػػدس  مسػػػانديف 

فػػي مواجيػػة فػػرض المنيػػاج  الفمسػػطيني فػػي التعمػػيـ المنيػػاجمػػدارس األوقػػاؼ لكونيػػا تسػػير عمػػى 
 اإلسرائيمي.

الجمعيات جاىدة مف أجؿ التوسع في المدارس ذات المنياج الفمسطيني وتػوفير أبنيػة عممت ىذه  .2
مدرسػية وغػػرؼ صػفية مالئمػػة إضػافية ومػػوارد ماليػة لتتوسػػع وترفػع عػػدد طالبيػا وتأىيػػؿ كوادرىػػا 

  فػي مواجيػة التعميمية لتنافس المدارس المدعومة مف بمديػة االحػتالؿ ووزارة المعػارؼ اإلسػرائيمية
 .ت اإلسرائيمية لممدارس لضميا لممعارؼ اإلسرائيمية وبمدية االحتالؿاإلغراءا

كالمماطمػػػة فػػػي إصػػػدار الممارسػػػات اإلسػػػرائيمية اليادفػػػة لتيويػػػد التعمػػػيـ   ت ىػػػذه الجمعيػػػاتفضػػػح .3
عاقة الطواقـ العاممة في التعميـ والطمبػة مػف خػالؿ الحػواجز  إضػافة إلػى  رفػع الرخص والترميـ وا 

المػواطف المقدسػي وأوليػاء األمػور تحديػدًا  بخطػورة قبػوؿ فكػرة تيويػد المنػاىج مستوى الوعي لدى 
  كػؿ ذلػؾ فػي مواجيػة الصػعوبات الدراسية في القػدس بمػا فػي ذلػؾ التوجػو نحػو المجتمػع الػدولي

والقيود واإلجراءات التي تمارسيا سمطات االحتالؿ.

س بتنفيذ عدة برامج وأنشطة قامت جمعيات قطاع الصحة في القد  وعمى صعيد القطاع الصحي
 :منيالمقاومة سياسة تيويد القطاع الصحي 

  إلنعاش عمؿ جمعيات القطاع 2003شبكة مستشفيات القدس عاـ  أنشأت ىذه الجمعيات .1
   في مواجية التأميف الصحي اإللزامي.الصحي التي تم مت مف خالؿ مستشفياتيا

التعاوف بيف جمعيات القطاع الصحي فيما يتعمؽ بتنويع الموارد واإليرادات المالية ليا  لمحد مف  .2
العجز المالي الذي تعانيو ىذه الجمعيات  واتفاؽ الجمعيات الطبية عمى البعد عف التنافسية 

 وتعزيز تكامؿ األدوار مف جيةوالتخصصية    مف جيةوالتركيز عمى عنصري المينية السمبية 
أخرى  مف خالؿ االتفاؽ عمى توزيع التخصصات الطبية الرئيسية فيما بينيا  باإلضافة إلى 
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التعاوف في مجاؿ تطوير ورفع كفاءة الطواقـ الطبية العاممة في القطاع الصحي في مدينة 
   في مواجية العراقيؿ التي تضعيا سمطات االحتالؿ.القدس

التعميـ ف إجراءات االحتالؿ المتعمقة بتيويد قطاعي أظيرت الدراسة ما تعانيو الجمعيات موقد 
إضافة إلى التكمفة  تالجمعياوالصحة وخاصًة العراقيؿ التي يضعيا االحتالؿ أماـ ترخيص أبنية 

المالية الباىظة التي يفرضيا ىذا االحتالؿ لتوسيع أبنية الجمعيات القائمة وبالمقابؿ يقوـ االحتالؿ 
في القطاعيف مف خالؿ العروض السخية مف المكافآت أو  المينيةباستقطاب الكفاءات 

االستحقاقات المالية التي تحصؿ عمييا ىذه الكفاءات في حالة انتقاليا لمعمؿ في المؤسسات 
اإلسرائيمية  بالمقابؿ فإف السمطات اإلسرائيمية ال تعترؼ بالكادر الطبي وخريجي جامعة القدس 

صة عاممة في الجمعيات األىمية  ويتعامؿ بمزاجية عالية وبعض المعاىد المينية مف طواقـ متخص
في ىذا االعتراؼ  باإلضافة إلى العديد مف إجراءات االحتالؿ التي تناولتيا الدراسة  كما أظيرت 
الدراسة أف حجـ التمويؿ الذي تتقاضاه الجمعيات العاممة بالقطاعيف ال يفي باحتياجيا وذلؾ 

   وىذا السبب الرئيس في عدـ تطوير أدائيا.بإجماع كافة الجمعيات المبحو ة
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Civil Societies Role in Facing Judaizing the City of Jerusalem Through 

both Education and Health Sectors  

Prepared By: Hamdi Fawzi Rajabi 

Supervised By: Dr. Abdel Karim Mezel 

ABSTRACT: 

This study tackles the issue of the role of the civil societies to face the judaizing process 

of Jerusalem through education and health sectors. 

The question of this study is: What is the role that civil societies plays in facing 

Judaizing Jerusalem through both the Education and health sectors?  

The main objective of this study is to know more about the role of the civil societies in 

facing the Israeli process in judaizing Jerusalem through both sectors. This study also 

aims to achieve other sub-objectives as follows:  

1- To learn more about the Israeli Occupation actions of judaizing the education and 

health sectors.  

2- To learn more about the funding contribution in facing the judaizing process.  

3- To search about the difficulties and obstacles that hinder developing the education 

and health sectors in Jerusalem.  

4- to think of the needs of the civil societies that help them develop and face the 

judaizing actions in Jerusalem. 

This study relies on the qualitative methodology to answer its main question, yet it 

includes other data and quantity tables which were analyzed through qualitative analysis 

to show the data indications. The study also depends on conducting interviews in order 

to collect more information. In addition, a comprehensive survey was done on the 

research sample which includes all civil societies working in education and health 

sectors in Jerusalem. The interviews includes; seven education organizations, seven 

health organizations and fourteen personal references.  

The study has reached several important conclusions which are; the civil societies role 

is actually limited in facing judaizing Jerusalem; for such societies lacks different 

facilities and requirements though they were able to steadfast in maintaining the 

Palestinian national identity.  

The education sector shows that through carrying out several programs and activities 

aiming at resisting judaizing education in Jerusalem, for example:  

1- The civil socities are committed to regulations applied in the Palestinian Ministry of 

Education; specially that concerning the Palestinian curriculum, which supports 

maintaining the Palestinian national identity. The education sector in Jerusalem 

supports endowments schools (Awqaf) which teaches the Palestinian curriculum as a 

way of refusing to teach the Israeli one.  



 ط

2- The civil societies works hard to improve the conditions of schools that teach the 

Palestinian curriculum in Jerusalem by increasing extra classrooms, offering more 

funding, increasing numbers of students and preparing teachers by training In order 

to compete with schools which are supported by Jerusalem municipality and the 

Israeli Ministry of education. Such organizations force schools in Jerusalem to join in 

with them.  

3- The civil societies exposed Israeli actions of judaizing education, such as 

procrastinating issuing school licenses and restoring schools, disrupting teachers and 

students from passing checkpoints. The civil societies raised awareness between 

Jerusalemties specially students' guardians to show how is it serious to accept the 

idea of teaching the Israeli curriculum in Jerusalem schools. The civil education does 

in fact address the international community as a way of facing the Israeli authorities 

actions.  

The health sector worked also hard through different programs and activities that aim at 

confronting the Israeli policy of judaizing health sector, for instance:  

1- In 2003, the civil societies established ‘Jerusalem hospitals network’ in order to 

activate civil societies hospitals activities and facing forcing the Israeli compulsory 

health insurance.  

2- Cooperating between health sectors associations regarding financial revenues in order 

to reduce financial deficit that the civil societies suffer. The civil societies agreed to 

distance from negative competition between them, they focus now only on how 

professional and specialized each society should be. Civil societies in health sector 

also aims to cooperate more in order to upgrade the performance of the medical staff 

working in the health sector in Jerusalem in order to face the hardships that the 

Israeli authorities practice on Palestinians in Jerusalem.  

The study shows what these associations suffer because the Israeli Occupation is 

judaizing the education and health sectors in Jerusalem. The Israeli occupation obstacles 

issuing licenses to constructing associations and imposing high financial cost on 

expanding the buildings of existing societies. In contrast, the Israeli authorities attract 

professionals to work in both sectors through generous offers and rewards or the 

financial benefits that employees gain when they move to work in the Israeli 

institutions. The Israeli authorities don’t further recognize graduates from AlQuds 

University and some other Palestinian professional institutes, who are specialized in 

working in the civil societies. The study ends up with the main conclusion which is 

lacking fund is what makes it hard for the civil societies in both sectors to achieve their 

goals.  
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 األوؿ الفصؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  الدراسة خمفية
 

       : الهقدهة 1.1
                                                                                                        

تغيػر معػالـ القػدس  وبػدأت, 1967أعقاب عدواف عػاـ  اإلسرائيميخضعت القدس الشرقية لالحتالؿ 
المحتمػة مػع  األرضالتػي ال تجيػز تغييػر معػالـ  1949ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيؼ عػاـ 

مارسػػػت السػػػمطات ضػػػواحي القػػػدس وتوسػػػعيا بشػػػكؿ كبيػػػر )فػػػي كافػػػة  اإلسػػػرائيميانتشػػػار االحػػػتالؿ 
 67سياسة مبرمجة لتيويد مدينة القدس   حيث  سارعت الدولة العبرية لضـ القدس عاـ  اإلسرائيمية

  والتػػي كانػػت (1993أسػػاهة  ) حمبػػي   القػػدس   أمانػػةالبمديػػة العربيػػة فييػػا او   إلغػػاءمػػف خػػالؿ  
قائمػػػة عمػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ اليوميػػػة   وتػػػوفير الخػػػدمات. وقامػػػت بالسػػػيطرة عمييػػػا مػػػف خػػػالؿ فػػػرض 
مؤسسػػػات تالمػػػس الحاجػػػات اليوميػػػة لممقدسػػػييف م ػػػؿ : مؤسسػػػات صػػػحية  كوبػػػات حػػػوليـ  ونقابػػػات 

عبػػػد )   وطني ومحاصػػػرة الحضػػػور العربػػػي فييػػػاعماليػػػة  ىسػػػتدروت  وتػػػاميف اجتمػػػاعي  التػػػاميف الػػػ
  . ( 2011 هيدي  اليادي  
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بعػػدة إجػػراءات مػػف خػػالؿ سػػف القػػوانيف واألنظمػػة التػػي اتبعػػت فػػي تيويػػد  اإلسػػرائيميةوبػػدأت الحكومػػة 
.       ائبيف  وقػػػػػوانيف التنظػػػػػيـ والبنػػػػػاء  وقػػػػػانوف الغػػػػػيػػػػػا : ومصػػػػػادرة االراضػػػػػي واالسػػػػػتيطافالقػػػػػدس ومن

  وبنػػاء الجػػدراف وعػػزؿ (2011  القػػدساع عػػف حقػػوؽ الفمسػػطينييف فػػي )االئػػتالؼ األىمػػي لمػػدف
غالقيػػاواسػػتيداؼ المؤسسػػات المقدسػػية بشػػكؿ عػػاـ   القػػدس عػػف محيطيػػا م ػػؿ بيػػت الشػػرؽ  وبمػػا  وا 

ومحاولػػػػة تغييػػػػر المنيػػػػاج  وىػػػػدـ البيػػػػوت ومخالفػػػػات البنػػػػاء األىػػػػاليوطػػػػرد  األىميػػػػةفييػػػػا الجمعيػػػػات 
عػد سػقوط السػيادة العربيػة افتقػد مواطنػو وبيذه الفترة تحديدَا وبواستيداؼ القطاع الصحي    التعميمي

  وأجػػدادىـبػائيـ آ  مدينػػة فػػي مػدينتيـ أجانػبالقػدس العػرب صػػفتيـ كمػواطنيف وغػػدوا مجػرد مقيمػػيف 
 (.2014الصوراني  راجي  ) .   وتراجع إرادة المقاومةشعروف بتدني الحراؾ الوطني عندىـي
 

مػػف جديػػد ومػػف خػػالؿ  أوراقيػػـوفػػي المقابػػؿ كػػاف المقدسػػييف عمػػى يقػػيف بػػأف اسػػتجماع قػػوتيـ ولمممػػة 
ومختمػؼ شػرائحو ىػو الحػؿ فػي   األىميػةمجابية التيويد فمسػطينيًا ومتمػ ال بقػواه الوطنيػة ومؤسسػاتو 

الحفػػاظ عمػػى ىويتػػػو الفمسػػطينية فػػػوؽ ارض القػػدس مػػػف خػػالؿ الػػرد عمػػػى ىػػذا البرنػػػامج عػػف طريػػػؽ 
الزراعػػة ورفػػض ومجابيػػة بنػػاء الجػػدار ودراسػػة البػػدائؿ  أوواسػػت مارىا بالبنػػاء  األراضػػيلحفػػاظ عمػػى ا

والتواصػؿ االجتمػاعي ودراسػة التقاطعػات  اإلنسػافالمتاحة وتعزيز صمود المقدسييف مف خػالؿ بنػاء 
 ةلغػػػة مشػػػترك مػػػف خػػػالؿ  األىميػػػةبػػػيف القطاعػػػات المتعػػػددة لمقػػػدس وكيفيػػػة الحفػػػاظ عمػػػى الجمعيػػػات 

 آليػاتذات صالت العهػؿ الهشػترؾ والتوصػية بوضػع  األىميةخمؽ تشبيؾ بيف الهنظهات تتضػمف  
تسػاىـ فػي هعركػة  أفحظيت بالفرصة لمقياـ بدورىا التاريخي   يهكف  إفالتي ا  ألعهاليهشتركة 

 . أكثرالصهود والهواجية 
 

تبيػػػاف أو الكشػػػؼ عػػػف دور  إلػػػىومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ جػػػاءت فكػػػرة بمػػػورة ىػػػذه الدراسػػػة التػػػي تسػػػعى 
فػػي مواجيػػة التيويػػد لمدينػػة القػػدس فػػي قطػػاعي التعمػػيـ والصػػحة لتمكػػيف المػػواطف  األىميػػةالجمعيػػات 

المقدسي مف القدرة عمى المواصمة والبقاء في المدينة لما تمعبو ىػذه الجمعيػات مػف دور متعػاظـ فػي 
تعنػى بػالتعميـ والصػحة  بيػدؼ فػتح  تنشئة المجتمع المقدسي وترشػيده لاللتفػاؼ حػوؿ جمعياتنػا التػي

 اآلفاؽ ليا في مواجية سياسة التيويد.

                                                                                                                                   الدراسة: هبررات 2.1
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 : انطمقت ىذه الدراسة مف المبررات التالية 
مػػػػف    والػػػػذي يعتبػػػػرتقدمػػػػو الجمعيػػػػات األىميػػػػة فػػػػي القػػػػدساالىتمػػػػاـ المتزايػػػػد بالػػػػدور الػػػػذي  :األوؿ

ة وتحديػػدا قطػػاعي   لمػػا يم مػػو مػػف قػػدرة عمػػى مواجيػػة البػػرامج التيويديػػة فػػي المدينػػالمواضػػيع اليامػػة
 .التعميـ والصحة

: مف خالؿ اطالع الباحث وطبيعة عممػو حيػث لػوحظ غيػاب آليػات واضػحة البعد الشخصي :ال اني
 لتعزيز الجيود في مواجية التيويد في قطاعي التعميـ والصحة. 

: حدا ػػة ونػػدرة الدراسػػات التػػي تيػػتـ بػػدور الجمعيػػات األىميػػة فػػي مواجيػػة البعػػد الموضػػوعي : الػػثال
                                                                   تيويد القدس في قطاعي التعميـ والصحة.              

   حتى يكوف إضاءات وعالج لمشكمة البحث.  فإف إبراز مناطؽ الخمؿ ال بد منووعميو 
 

    الدراسة: هشكمة 3.1
 

 لتيويػػػد بمسػػػاعييا الخاصػػػة اإلسػػػرائيمية لإلجػػػراءات والمك ػػػؼ المنيجػػػي الطػػػابع ذات الجيػػػود ظػػػؿ فػػػي

 مػػف كبيػػر القطػػاعيف ىػػذيف فػػي العاممػػة الجمعيػػات تواجيػػو الػػذي التحػػدي فػػإف والصػػحة التعمػػيـ قطػػاعي

 لمقاومػة الجمعيػات ىذه بو تقوـ  فاعؿ دور ىناؾ فيؿ التيويد  سياسة لمواجية بيا المنوط الدور ناحية

 ىػػؿ أخػػرى وبعبػػارة  ؟ال أـ التيويػػد سياسػػة لمواجيػػة كػػاؼ بػػو تقػػوـ الػػذي الػػدور ىػػؿو    ؟التيويػػد سياسػػة

 ما ىذا التيويد؟  لسياسة التصدي في حقيقية ندَية يشكؿ دور أداء مف وتمكينيا عمميا تطوير باإلمكاف
 الجمعيات. ىذه تواجييا التي الجدية والصعوبات التعقيدات ظؿ في الدراسة إليو تسعى

                                  
     الدراسة: أىهية 4.1

  
بعػػػد االطػػػالع عمػػػى األدبيػػػات والدراسػػػات المرتبطػػػة بموضػػػوع البحػػػث بشػػػكؿ عػػػاـ وواقػػػع الجمعيػػػات 
األىمية المقدسية بشكؿ خاص   كاف مف الضروري القياـ بيذه الدراسة   وتتجمى أىمية الدراسػة فػي 

 ما يأتي :    
لدراسػات أخػرى لمبحػث  تتمتع الدراسة بأىمية عممية تتأتى في فتح اآلفػاؽ البح يػة األىهية العمهية :

فػػي حفاظيػػا عمػػى قطػػاعي  األىميػػةفػػي كيفيػػة خمػػؽ بػػرامج  قػػادرة عمػػى ضػػماف اسػػتمرارية الجمعيػػات 
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     يـ والصحة  في مدينة القدس.التعم
                                  

فػػػي حػػػاؿ اتمػػػاـ الدراسػػػة وتوصػػػياتيا ولفػػػت انظػػػار اصػػػحاب القػػػرار مػػػف ادارة  األىهيػػػة التطبيقيػػػة :
المؤسسػػػات والجيػػػات المعنيػػػة فػػػي وضػػػع القػػػوانيف والتشػػػريعات الالزمػػػة العػػػادة تخطيطيػػػا وتحقيػػػؽ 
االسػػػتدامة بخػػػدماتيا مػػػع ضػػػرورة اعػػػادة ىيكمػػػة المؤسسػػػات وانشػػػطتيا وبرامجيػػػا وخػػػدماتيا وبالتػػػالي 

 مقدمة في ما ينسجـ ويتناغـ مع مواجية تيويد القدس.                                                  تحسف مف نوعية الخدمات ال
 

في مواجية تيويػد  األىميةتعميؽ معارؼ الباحث في مجاؿ دور الجمعيات  هف وجية نظر الباحث:
 القدس لقطاعي التعميـ والصحة .

 
  :أىداؼ الدراسة 5.1

 

عمى دور الجمعيات االىمية في مواجية تيويد القدس في قطػاعي التعمػيـ  : التعرؼاليدؼ الرئيس ●
 والصحة.

 
  : األىداؼ الفرعية  1.5.1

 

 التعرؼ عمى إجراءات االحتالؿ في تيويد قطاعي التعميـ والصحة  في القدس .   ●
 التعرؼ عمى مدى مساىمة التمويؿ في مواجية تيويد القدس في قطاعي التعميـ والصحة  .  ●
 التعرؼ عمى الصعوبات والمعيقات التي تواجو تطور قطاعي التعميـ والصحة  في القدس. ●
فػي الحفػاظ عمػى قطػاعي التعمػيـ والصػحة   األىميػةجمعياتنػا  أداءالتعرؼ عمػى احتياجػات تطػوير  ●

 التيويد في القدس . آلياتمف 
 

 الدراسة: أسئمة 6.1
 

 عمى األسئمة التالية: اإلجابةتحاوؿ الدراسة 
فػػػي مواجيػػػة سياسػػػة التيويػػػد فػػػي قطػػػاعي التعمػػػيـ والصػػػحة فػػػي  األىميػػػةمػػػا ىػػػو دور الجمعيػػػات  ●
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 ؟القدس
 ما ىي إجراءات االحتالؿ في تيويد قطاعي التعميـ والصحة  في القدس؟  ●
 ما ىو مدى مساىمة التمويؿ في مواجية تيويد القدس في قطاعي التعميـ والصحة  ؟    ●
 تواجو تطور قطاعي التعميـ والصحة  في القدس ؟ ما ىي الصعوبات والمعيقات التي ●
فػػػػي الحفػػػػاظ عمػػػػى قطػػػػاعي التعمػػػػيـ والصػػػػحة   األىميػػػػةجمعياتنػػػػا  أداءمػػػا ىػػػػي احتياجػػػػات تطػػػػوير  ●

 وحمايتيما مف التيويد في القدس .
 

 شرح ىيكمية البحث: 7.1
 

األوؿ منيػػا تضػػمف البحػػث بعػػد اإلىػػداء والشػػكر والتعريفػػات والممخػػص أربعػػة فصػػوؿ تنػػاوؿ الفصػػؿ 
خمفية الدراسة وما تتضمنو مف مبرراتيا ومشكمتيا وأىميتيا وأىدافيا وأسئمتيا  لتوضيح فحواىا بدقة  
وتناولت في الفصؿ ال ػاني اإلطػار النظػري  وتضػمف أيضػًا الدراسػات السػابقة التػي تناولػت موضػوع 

تمدة  أما في الفصؿ ال الث البحث  وىي أحدث دراسات متوفرة لحينو وتتميز بالمنيجية العممية المع
فقػػػد تناولػػػت الدراسػػػة المنيجيػػػة واإلجػػػراءات التػػػي حػػػدد فييػػػا كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالمنيجيػػػة واإلجػػػراءات 
المحتكمة ألساسيات ومعطيات البحث التطبيقي المعتمدة في الجامعة وعمادة الدراسػات العميػا  وفػي 

مػػػى إجابػػػات أسػػػئمتيا والمعطيػػػات التػػػي الفصػػػؿ الرابػػػع تضػػػمنت الدراسػػػة النتػػػائج ومناقشػػػتيا اسػػػتنادًا ع
تناولتيا المقابالت واستنادًا عمى النتائج ومناقشػتيا تػـ التوصػؿ إلػى االسػتنتاجات العامػة والتوصػيات 
الخاصة بيذه الدراسة  وقد تـ اعتماد أىـ المراجع والمصػادر والمالحػؽ المتعمقػة بيػذه الدراسػة والتػي 

الشخصػػػيات المرجعيػػػة ذات الصػػػمة المباشػػػرة بموضػػػوع مػػػف أىميػػػا المعمومػػػات التػػػي تػػػـ جمعيػػػا مػػػف 
 البحث.
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 الفصؿ الثاني 
_____________________________________________ 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري
 

  اإلطار النظري: 2.1
 

تحظى القدس بأىمية خاصة في إطار الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي العتبارات متعددة دينية 
وقد كانت المؤسسات والجمعيات األىمية الفمسطينية جزًء ال يتجزأ مف ىذا وتاريخية وسياسية  

بؤرة التنظير لمحركة  احتمت   أف القدس(1999وأفاد هزعؿ  د. عبد الكريـ  ) الصراع  
  منذ نشأتيا  في إطار عممية استقطاب ييود العالـ وتجميعيـ حوؿ المشروع الصييونية

وطف قومي لمييود  حيث استطاعت الحركة الصييونية توظيؼ القدس بكؿ  إلقامةالصييوني  
تراث األجداد وصياغة ىوية  لمشعب الييودي   مف خالؿ بعث  إلحياءمعانييا  كعامؿ 

اث الييودي  الذي ترمز إليو القدس  والتي كانت مركزا ليذا األىمية الدينية والتاريخية والتر 
 التاريخ في وعي أبناء الديانة الييودية.    

        
 الصراع عمى القدس: 1.2.1

 

الصراع عمى القدس بدأ قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف  وقد سبقت سياسة التيويد احتالؿ 
عمى فقد بدأت عممية التيويد في فمسطيف عمميًا منذ البدء ببناء المستوطنات األولى   القدس

م ؿ بيتح تكفا وريشوف لتسيوف  وقد كاف دور الجمعيات في مواجية األراضي الفمسطينية  
سياسة التيويد محدودًا منذ بداية الصراع وتطور دور ىذه الجمعيات مع الزمف عمى شكؿ 
حقب تاريخية  فقد بدأت بعض الجمعيات العربية الفمسطينية بالعمؿ منذ ما يقارب المائة عاـ 

في العقد السابع مف القرف المنصـر  وفيما يمي لمحة عف  إال أف دورىا لـ يتبمور ويتضح إال
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مراحؿ الصراع عمى القدس التي يظير مف خالليا التطور المنيجي لسياسة التيويد ضمف 
 .طابع تراكمي في القدس

 
 ثورة البراؽ: 1.1.2.1

 

 ورة البراؽ بتاريخ  ىي ااستطاع الفمسطينييف كسب التأييد الدولي فيي المواقؼ التي مف  أبرزلعؿ 
وذلؾ ا ر تصاعد وتيرة ادعاء كؿ مف المسمميف والييود باف حائط البراؽ    1929أغسطس    9

تعود ممكيتو لكالىما إذ أف المسمميف يعتبروف البراؽ وقفا إسالميًا  وىذا مو ؽ ومرتبط بقناعات 
و الكريـ مف المسجد الحراـ الى اهلل سبحانو وتعالى برسول أسرىمنذ اف  اإلسالميةنابعة مف العقيدة 

, وبالمقابؿ يدعي الييود أف ىذا الحائط )حائط المبكى( ليـ منذ أف سمح لمييود  األقصىالمسجد 
 طقوسيـ بجانب الحائط . بإقامةمف قبؿ الع مانييف 

 

وفي فترة حماية االنتداب البريطاني لمييود ) باعتبار اف حماية الييود مف مياـ الدولة ( طالب 
الييود بوضع مقاعد مقابؿ حائط البراؽ وىذا كاف استفزازا لممسمميف حيث منع المسؤوليف المسمميف 

روايات التعنت الييودي والمبني عمى  أفمف وضع ىذه المقاعد ومما ال شؾ فيو  آنذاؾالييود 
بعمؿ مظاىرات يرددوف مف خالليا  1929عاـ  قامواادعاءاتيـ الباطمة حيث  إل باتواىية شجعيـ 

شعارات ) الحائط لنا ( والذي جوبو بالرفض والرد مف قبؿ المسمميف بمظاىرة مضادة مف المسجد 
والتي تمخض عنيا االشتباكات في  "بثورة البراؽ باتجاه حائط البراؽ مما فجر بما عرؼ  األقصى

ال ال ة في سجف عكا وىـ  األبطاؿييوديا واعدـ فييا  133قتيال فمسطينيا و  116القدس والوطف 
 الشييد فؤاد حجازي ومحمد جمجـو وعطا الزير .

 
مف  يتجزأممكية ىذا الجدار تعود لممسمميف وحدىـ وىو جزء ال  أف أكدلجنة )شو( الذي   إقراروبعد 
ـر الشريؼ وعدـ السماح لمييود بجمب أية أدوات عبادة إليو  أو وضع مقاعد أو سجاد او الح

 ممكا لممسمميف . ألنوخيمة جوار الحائط  أية أوستائر  أوكراسي 
 

 ها زاؿ الصراع حوؿ حائط البراؽ قائهًا: 2.1.2.1
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يعتبر الييود حربيـ دينية وعقائدية بامتياز , وىـ يضربوف بعرض الحائط كؿ الموا يؽ واألعراؼ 
الدولية مستنديف عمى الدعـ األمريكي المباشر  بدليؿ أف حكومة االحتالؿ اليمينية المتطرفة برئاسة 

بارؾ بشكؿ الم األقصىنتنياىو تقوـ بالسماح لممتطرفيف والمستوطنيف الييود باقتحاـ المسجد 
برعاية وحماية الشرطة والمخابرات اإلسرائيمية  2016-2015ممحوظ ومتصاعد خاصًة في عامي  
مف العاـ  آذارمف ذلؾ فقد قامت مؤخرا وبشير  أك ر إلىوالجمعيات االستيطانية, بؿ وتمادت 

شرارة جديدة  إطالؽتحت حائط البراؽ وىذا بم ابة  اإلسرائيميةاجتماع لمحكومة  أوؿبعقد  2017
رواياتيـ التممودية . وقد أكد رئيس الحكومة  إ باتوىي استكماؿ لمعركتيـ وتعنتيـ المستمريف في 

اإلسرائيمية نتنياىو   ارتياحو لعقد ىذا االجتماع في ىذه المنطقة التي تعتبر القمب النابض بأشواؽ 
واف حكومتو جاىزة لممصادقة  السنيف لبناء عاصمتو الموحدة آالؼالشعب الييودي الذي عاد بعد 

 عمى سمسمة مف القرارات لتعزيز مكانتيـ في القدس   .
 

ضحايا المحرقة لكسب ود  بأنيـىذه البالد وىـ رافعي شعار  إلىأف الييود جاؤوا  خالصة القوؿ
مف يممؾ ىذا الوطف  اصبحو أموطئ قدـ ليـ في فمسطيف ورويدا رويدا  بإيجادالدوؿ لتساىـ 

الواقع  األمرمؤخرا يقرروف ويفرضوف سياسة  وأصبحوادس كبؤرة لمتنظير والتحشيد . ويستخدـ الق
 في ظؿ صمت عربي ودولي. 

 

وىذا ما يفسر سياؽ التدخؿ التاريخي في القدس ومحاولة السيطرة عمييا عبر الحقب التاريخية 
تدخؿ الدوؿ المتنفذة في العالـ  إلى أدىالمختمفة وفي نياية المطاؼ فاف نتاج ىذا التدخؿ الدولي 

مف اجؿ تأميف مصالحيا في القدس , وىذا ما برز مف خالؿ تدخؿ ىذه الدوؿ في العالـ في 
 ولتكوف مفتوحة لمجميع .  1947محاولة منيـ  لتدويؿ القدس عاـ 

 -:1948قرار التقسيـ وحرب عاـ  3.1.2.1
 

( 2015  فقد أشار جريس  صبري  )إسرائيؿيعد قرار التقسيـ مف أىـ الخطوات التي أسست لقياـ 
عمى لساف وزير الخارجية البريطاني عف قرار  1947في عاـ  أعمنت أف وزارة الخارجية البريطانية 

حالةحكومة بريطانيا عرض  المتحدة لمبت فييا وذالؾ بسبب المشاكؿ  األمـقضية فمسطيف عمى  وا 
 التي تواجو بريطانيا في تطبيؽ االنتداب وفشؿ بريطانيا التوفيؽ بيف العرب والييود في فمسطيف .
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تـ عقد جمسة خاصة في الجمعية  1947نيساف  28(  أنو ففي 2001وأفاد زريؽ  قسطنطيف  )
لجنة خاصة  إرساؿطينية  فتقرر في ىذه الجمسة المتحدة لبحث المسألة الفمس لألمـالعمومية التابعة 

فمسطيف لتحقيؽ في جميع الشؤوف المتعمقة بالمسألة الفمسطينية وتقديـ المقترحات المالئمة لحؿ  إلى
المجنة بما يعرؼ بقرار تقسيـ فمسطيف  أوصتفمسطيف وقد  إلىىذه المسألة قدمت )جاءت( المجنة 

 .29/11/1947الشيير بتاريخ 
 

 : 1948نكبة عاـ  4.1.2.1
 

حروبًا عمى الشعب الفمسطيني وقامت بعدة مجازر وشردت  1948شنت عصابات االحتالؿ عاـ 
أك ر مف  م ي الشعب الفمسطيني  مما شكؿ أكبر كار ة عمى الشعب الفمسطيني  وأوضحيا انتياكًا 

مف شتى بقاع لحقوؽ اإلنساف  بعد طرد الفمسطينييف وتيجيرىـ قسرًا الستجالب مستوطنيف جدد 
 أف نكبة  (2012وأشار البابا  جهاؿ  )  العالـ  لتصبح الغمبة لمسكاف الييود عمى حساب العرب
% مف فمسطيني مف أرض فمسطيف عاـ 80فمسطيف والتيجير اُلمخطط لو والمنظـ ضـ أك ر مف 

يؿ  وىذا مع يقيف الفمسطينييف أف حقيـ  ابت ال يسقط بالتقادـ ويورث مف جيؿ إلى جـ     1948
 )اليـو الكبار يهوتوف وغدًا الصغار ينسوف(.يضحد ما قالتو جولدامئير 

 

بريطانيا الييودي ىربرت صموئيؿ ليكوف مندوبًا ساميًا عمى القدس ليسوـ أىميا سوء  وقد عينت
العذاب ويدفع باتجاه دعـ العصابات الصييونية اإلرىابية بالماؿ والسالح ألجؿ استكماؿ شروط 

تنفيذ مشروعيا عمى حساب ب تطبيقُا لأليدلوجية الصييونيةالنكبة المقبمة عمى المدينة  فكانت 
الفمسطيني واألرض الفمسطينية  ويالحظ أف تداعيات النكبة في القدس قد أخذت منحى  الشعب

فقد وضع االحتالؿ القدس في هرهى النار تيويدًا وهصادرة لألرض وحربًا عمى العهراف خطير  
 واآلثار والهقابر والهقدسات واالقتصاد والتعميـ والصحة. 

 
  :1967احتالؿ القدس عاـ  5.1.2.1

 

  الذي يعد انعكاسًا وما تبقى مف الضفة الغربية مأساة الشعب الفمسطيني باحتالؿ القدس اكتممت
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 لضعؼ وتبعية وخضوع الدوؿ العربية قاطبًة لالستعمار وتخمفيا وضعؼ قدراتيا العسكرية  
  أف القػػدس احتمػػت رأس األجنػػدة واألولويػػات لػػدى طرفػػي (1999وأفػػاد هزعػػؿ  د. عبػػد الكػػريـ  )

سػعى كػؿ طػرؼ  بكػؿ  أوف الوجود في القدس والسيطرة عمييا عمى رأس ىذه األجندة. الصراع  وكا
مكانيات  لمسيطرة عمى المدينػة.  وخاضػت األطػراؼ صػراعا مريػرا كمفيػا حػربيف:  ما أوتي مف قوة وا 

  الػػػذي كانػػػت نتائجيمػػػا السػػػيطرة اإلسػػػرائيمية عمػػػى نصػػػؼ 1967و حػػػرب عػػػاـ  1948حػػػرب عػػػاـ 
 األولى  والنصؼ اآلخر في الحرب ال انية.المدينة  في الحرب 

 

 أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمية احتمت الضفة الغربية  بما فييا  (2015وأشار جريس  صبري  )
ـ؛ إ ر انسحاب القوات األردنية وعودتيا إلى الشرؽ مف 1967( عاـ 2كمـ 5878القدس الشريؼ )

كمـ طوؿ  83.5كمـ )مف بينيا  480كمـ إلى  650نير األردف  وقمصت حدودىا مع األردف مف 
 البحر الميت(   

 

ؿ بعمميات تيويد لمقدس بطريقة ممنيجة؛ واستطاعت  باستيالئيا عمى مساحات وباشرت إسرائي
زالة أي خطر  شاسعة مف أراضي الضفة  تحسيف وضعيا اإلستراتيجي واألمني والعسكري  وا 
عسكري كاف مف الممكف أف يتيددىا  أو وجود أي جيش عربي منظـ ومسمح في الضفة الغربية  

 مسطيف التاريخية.التي تعتبر القمب الجغرافي لف
 
 

 ضـ القدس: 6.1.2.1
 

عبر ضـ القدس عف حقيقة األطماع الصييونية التي تسعى لقتؿ وتيجير كامؿ أبناء الشعب 
حالؿ المستوطنيف مكانيـ  واالستمرار في ىذا المشروع  الفمسطيني عف كامؿ األرض الفمسطينية  وا 

ومف  ـ االمتداد لباقي مناطؽ المشروع حتى ال يتبقى عربي واحد عمى كامؿ األرض الفمسطينية  
 الصييوني الذي أعمف الصياينة أنو يمتد مف النيؿ إلى الفرات.

 

عػػاماًل أساسػػيًا وميمػػا فػػي تجميػػع اسػػتخدمت القػػدس   أف (1999وأفػػاد هزعػػؿ  د. عبػػد الكػػريـ  )
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الييػود مػػف العػالـ  وفػػي صػياغة وبمػػورة اليويػة اإلسػػرائيمية  حيػث شػػكمت القػدس مػػادة دعائيػة ىامػػة  
أورشػميـ.  ومػف  إلىفي يد الحركة الصييونية  لكسب االلتفاؼ والتأييد الييودي وتحقيؽ حمـ العودة 

يًا في كسب الجانب اآلخر استخدمت القدس  مف قبؿ الحركة الوطنية الفمسطينية أيضا عاماًل أساس
االلتفػػػاؼ العربػػػي واإلسػػػالمي حػػػوؿ الحركػػػة القوميػػػة الفمسػػػطينية  بوصػػػفيا مػػػدافعًا أوؿ عػػػف عروبػػػة 

سالمية مدينة القدس  األمػر الػذي سػاىـ فػي رفػع مكانػة القػدس السياسػية الػى أقصػى المسػتويات   وا 
 وعمى مختمؼ األصعدة.

 

ـ  احتالؿ القدس وباقي مناطؽ 1967 أنو  تـ في تموز   (2005وأشار غضية  د. أحهد  )
الضفة الغربية    ـ جاء إعالف شرقي القدس وغربييا عاصمة موحدة وأبدية إلسرائيؿ في تموز 

 ـ  بقرار مف الكنيست .1980
 

ـ صدر قرار حكومي ضمت بموجبو القدس الشرقية إلى إسرائيؿ  1967يونيو/حزيراف  11ففي 
أنو  في   (2013وأشار حمبي  أساهة  )ة لتصوغ الغطاء القانوني اإلداري  وشكمت لجنة وزاري

ـ أصدر البرلماف اإلسرائيمي  الكنيست  قرارا عمى شكؿ إضافة فقرة إلى 1967يونيو/حزيراف  27
ـ( وقد خولت تمؾ الفقرة حكومة  إسرائيؿ  تطبيؽ 1948قانوف إسرائيمي ىو )قانوف اإلدارة والنظاـ 

 عمى أية مساحة مف األرض ترى حكومة إسرائيؿ ضميا إلى أرض إسرائيؿ .ذلؾ القانوف 
ـ أصدر سكرتير حكومة  إسرائيؿ  أمرا أطمؽ عميو )أمر القانوف 1967يونيو/حزيراف  28في  -

دارة 1967( لسنة 1والنظاـ رقـ ) ـ( أعمف فيو أف مساحة  أرض إسرائيؿ خاضعة لقانوف قضاء وا 
 (2013رجع السابؽ  )اله الدولة اإلسرائيمية .

 

وتـ العمؿ وبالتدريج عمى تنفيذ سياسة تيويد لمقدس واالستيطاف في القدس بمختمؼ السبؿ  كطرد 
السكاف العرب  وىدـ المنازؿ واألحياء العربية وتيويد مؤسسات القدس  ومصادرة األراضي  حتى 
بمغ مجموع ما صادرتو مف تمؾ األرض ما يقارب نصؼ المساحة التي كانت عمييا القدس الشريؼ 

  وال زاؿ االحتالؿ يمارس دوره البغيض والصراع يحتدـ إلى أف أصدر 1967في الرابع مف حزيراف 
االحتالؿ عدة قرارات  قانونية وسياسية بذريعة األمف والمراد فييا فعميًا البعد الديمغرافي مف خالؿ 

طنة معالي أقمية في القدس  والتي آخرىا ضـ مستو  الفمسطينييفممارسة الطرد المركزي ليصبح 
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 أدوميـ.
 

 تراجع هكانة القدس: 7.1.2.1
 

بعدما كانت القدس تتبوأ مركزًا نشطًا في شتى المجاالت عمى مستوى المدف الفمسطينية وعمى كافة 
جراءاتو  بما فييا العمؿ المؤسساتي األصعدة كها أشار هزعؿ د.   شيدت تراجعًا بفعؿ االحتالؿ وا 

شكمت المركز اإلداري واالقتصادي وال قافي لمفمسطينييف  حتى المدينة  أف  ( 1999  )عبد الكريـ
ومنعت دخوؿ  1993حصارًا عمى المدينة في آذار  إسرائيؿأف فرضت  إلىأوائؿ التسعينات  

تراجع دور ومكانة المدينة  إلىالفمسطينييف إلييا مف بقية المناطؽ الفمسطينية  األمر الذي أدى 
في حصار ومحاربة الوجود الفمسطيني   إسرائيؿسطينييف  وخاصة مع استمرار الحياتية بالنسبة لمفم

 ظاىره  وخاصة السياسي والمؤسساتي .بمختمؼ م
 

 القدس استنادًا لمقانوف الدولي: 8.1.2.1
 

يرىا األمـ المتحدة  دأف تكوف القدس دولية ت 181تضمف قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 
  ورغـ غيابو كنص معد لمتطبيؽ العممي المباشر مف قبؿ 1951قائمًا حتى عاـ وبقي ىذا الطرح 

األمـ المتحدة إال أف بقي خيارًا نظريًا فيما يتعمؽ بالحموؿ المقترحة بخصوص الوضع النيائي 
 لمدينة القدس.

 

دولي ويالحظ في ىذا السياؽ أف احتالؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية بما فييا القدس لـ يحظ باعتراؼ 
لغاية اآلف رغـ التحركات األمريكية األخيرة التي تخص نقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى 

بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي الفمسطينية  242مدينة القدس  إذ ينص قرار األمـ المتحدة رقـ 
 بما فييا القدس. 1967المحتمة عاـ 

 

الفمسػػطينية فػػي مدينػػة القػػدس تسػػتند فػػي بعػػدىا أمػػا عمػػى الصػػعيد الفمسػػطيني فػػإف شػػرعية المطالبػػة 
القانوني عمػى أف المدينػة ىػي عربيػة عمػى مػدى التػاريخ وخاصػًة منػذ بدايػة العصػر اإلسػالمي الػذي 
بػػدأ بخالفػػة سػػيدنا عمػػر وانتيػػى بػػزواؿ الدولػػة الع مانيػػة  كمػػا أف االنتػػداب البريطػػاني كػػاف يقػػر بػػأف 
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ة  وىػػػي العاصػػػمة اإلداريػػػة لػػػذلؾ االنتػػػداب  كمػػػا أف القػػػدس جػػػزء ال يتجػػػزأ مػػػف األراضػػػي الفمسػػػطيني
التغييػػػر الػػػديمغرافي الػػػذي يجػػػري حاليػػػًا مػػػف قبػػػؿ سػػػمطات االحػػػتالؿ بتك يػػػؼ االسػػػتيطاف فػػػي القػػػدس 
وتيجير سكانيا الفمسطينييف ال يغير الحؽ التاريخي لمشعب الفمسطيني فػي مدينػة القػدس  وال ننسػى 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينػة القػدس أعطيػت في ىذا الصدد أف الوصاية األردنية عمى 
هف اإلعالف عمى احتػراـ إسػرائيؿ الػدور الحػالي  3فقد نصت الفقرة ب/مف قبؿ إسرائيؿ لألردنييف  

 الخاص لمههمكة األردنية الياشهية في األهاكف الهقدسة اإلسالهية في القدس  
 

لفمسطيني ليذا االتفاؽ الذي اعتبر الفمسطينييف لالنتقاد ا  (1991وأشار هزعؿ  د. عبد الكريـ  )
 بأنو انتياؾ لحقوقيـ لكونيـ أصحاب الحؽ في القدس والمقدسات.

 
 تيويد القدس سياسة إسرائيمية ههنيجة ذات طابع شهولي: 9.1.2.1

 

انتيجت سمطات االحتالؿ وضع المعوقات والعراقيؿ أما المقدسييف وفرضيا قسرًا لتصبح سياسة 
وممنيجة لتيويدىا وتزوير التاريخ فييا  ولطمس اليوية الفمسطينية  والجت اث الوجود مبرمجة 

فقد قامت بمصادرة  الفمسطيني منذ أف أخذ الييود فمسطيف وطنًا إلنشاء دولتيـ الييودية العنصرية 
بناء األراضي واالستيطاف  وىدـ البيوت ليترؾ المقدسييف باآلالؼ بالعراء  ووضع العراقيؿ أماـ ال

الفمسطيني وسحب اليويات  وفرض المخالفات الباىظة عمى البناء لتصؿ إلى مئات المالييف مف 
الدوالرات  وفرض أك ر مف سبعة أنواع مف الضرائب يجبييا االحتالؿ مف المقدسييف والتجار 

رأة لتضييؽ الخناؽ عمييـ  واستيداؼ مؤسساتيا الفاعمة في قطاعات التعميـ والصحة والشباب والم
 والطفؿ.

 
جراءات تعسفية ىدفيا طرد المقدسييف خارج حدود ما يسمى  بمدية  إف كؿ ما ذكر ىو سياسة وا 
القدس  لمتفرد واالنقضاض عمى المدينة ومقدساتيا إلضفاء الصبغة الييودية مف خالؿ تقديـ 

ؤوف خدمات ذات طابع سياسي تالمس احتياجات المقدسييف اليومية م ؿ التعميـ والصحة والش
 االجتماعية.
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أف إجراءات التيويد ما زالت تحدث تغيرات عمى أرض   (2009وأشار كاهؿ  هحهد عهراف  )
الواقع تؤدي إلى إلغاء ىوية القدس العربية واإلسالمية  وجعؿ القدس عاصمًة ييودّية تقطنيا غالبيٌة 

 ساحقة مف الييود مع أقمّية فمسطينّية معزولة.
 
لتأصيؿ ما ليس  ةإحالؿ  قافة وتاريخ ونيج حياة ييوديءات والسياسات التيويدية اإلجرا مف شأف 

لو أصؿ في القدس  واستبداؿ الفمسطينييف األصمييف أصحاب األرض بمستوطنيف مغتصبيف ليا 
 يفرضوف سيطرتيـ قسرًا وقيرًا.

 

ا الصحية والتعميمية وقد تعددت اإلجراءات والسياسات اإلسرائيمية لتيويد القدس واستيدفت مؤسساتن
 مف خالؿ ما سنوضحو الحقًا في ىذه الدراسة.

 
 :1967وفيما يمي نبذة عف إجراءات تيويد القدس منذ احتالليا عاـ 

 :والجدار العازؿ أواًل: االستيطاف وهصادرة األراضي
يمارس االحتالؿ اإلسرائيمي سياسة مصادرة أراضي الفمسطينييف في القدس مف أجؿ توسيع 

  خميؿ  التفكجيحيث أفاد  مستوطناتو  وزيادة عدد المستوطنيف عمى حساب الفمسطينييف 
فقد   مستوطف (375000)بمغ  2016أف عدد المستوطنيف في شرقي القدس في العاـ   (2016)

  إذ نرى أف جديدة داخؿ أسوار القدس ومحيطيا أنشأ بعد االستيالء عمى القدس أحياًء ييودية
المستوطنات في القدس تضـ باألساس مستوطنة  معاليو أدوميـ   كمستوطنة رئيسية مف الشرؽ  
إضافة إلى المستوطنات األخرى م ؿ  عنتوت  ميشور  أدوميـ  كدار  كفعات بنياميف  مف الجية 

دار  مف الفرنسية  جفعات حدشا  جفعات ىار  والتّمةالشرقية   والنبي يعقوب  جفعات زئييؼ  
 .(4ماؿ  وجيمو وجبؿ أبو غنيـ جنوبًا  كما ىو مبيف في الممحؽ رقـ )الش
 

تغييرات ك يرة  منذ احتالليا لممدينة المقدسةأجرت إسرائيؿ أف ( 2016وأفاد )الشقاقي  د. خميؿ  
وأقامت تسع عشرة  ألؼ دونـ  18فصادرت أك ر مف  في طبيعة المدينة وتركيبتيا السكانية 

ألؼ وحدة سكنية  ويقيـ فييا أك ر  57ألؼ دونـ  تضـ حوالي  13 عمى مستوطنة تزيد مساحاتيا
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 .ألؼ مستوطف 152مف 
 

% مف المستوطنيف  يسكنوف في محافظة 69.8 بأف   (2009حسيف  غازي  )حيث أشار 
  عمى األمالؾ الخاصة بالمواطنيف بموجب  قانوف الغائبيفالقدس  كما أف إسرائيؿ وضعت يدىا 

الفمسطينييف في القدس الذيف كانوا خارج القدس عند احتالليا. وأصدرت العديد مف األوامر 
ناطؽ عسكرية مغمقة وحظرت عمى أصحابيا العسكرية لمصادرة أراضي أخرى خاصة بحجة أنيا م

دخوليا   إذ تتـ عممية مصادرة األراضي تحت ذريعة الخدمات العامة واألراضي الخضراء التي 
في مدينة القدس المواطنيف الفمسطينييف  أراضييحظر البناء فييا  وىذه الذرائع تمتيـ قسـ كبير مف 

 المستوطنات.بيدؼ إقامة م ؿ أراضي سمواف )الحوض المقدس( 
 

وبالتالي يظير تضييؽ الخناؽ عمى الوجود العربي في مدينة القدس  وقد تـ خالؿ العقود الماضية 
وأراضي ( E1) ـمصادرة اآلالؼ مف الدونمات في القدس ومحيطيا م ؿ أراضي العيساوية وزعيّ 

ؿ القدس  بيت اكسا وأراضي كفر عقب ليستكمؿ التواصؿ االستيطاني بحزاـ مف المستوطنات حو 
 ومازالت ىذه السياسة متبعة مف قبؿ اإلحتالؿ. 

 

وفي ذات السياؽ فإف اإلحتالؿ قاـ بسمسمة مف الخطوات مف أجؿ السيطرة عمى أكبر مساحة 
وأشار وخاصًة إقامة الجدار العازؿ حوؿ القدس  ـ  1967ممكنة مف أراضي القدس  منذ العاـ

بالتنسيؽ مع موشي  رحبعاـ زئيفي بقياـ قائد المنطقة الوسطى آنذاؾ   (2005غضية  د. أحهد  )
خراج  28دياف وزير الحرب اإلسرائيمي في ذلؾ الوقت  بضـ أراضي  قرية ومدينة فمسطينية  وا 

 جميع التجمعات السكانية الفمسطينية مف حدود المدينة .
 

وتشمؿ أراضي تبمغ  س الكبرى( )القدـ  بدأت مرحمة رسـ حدود جديدة لممدينة 1993وفي العاـ 
% مف مساحة الضفة الغربية  لتبدأ حمقة جديدة مف إقامة 10  أو ما يعادؿ 2كـ 600مساحتيا 

مستوطنات خارج حدود المدينة  ىدفيا األساسي ىو التواصؿ اإلقميمي والجغرافي بيف تمؾ 
 (2013)أساهة  حمبي  المستوطنات إلحكاـ السيطرة الكاممة عمى القدس. 
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والتي  معاليو أدوميـضـ مستوطنة طرح مشروع ومف أبرز أحداث الضـ االستيطاني في القدس 
عمى    تقعبوديسأ عمى أراضي بمدةمقامة  وىي   أكبر المستوطنات في القدس حالياً  مفتعتبر 

دونـ   48000بمساحة   والعيزرية أبوديس لبمدتي  محاذية القدس كيمومترات شرؽ مدينة 7 بعد
أسست المستوطنة   وقد مستوطفألؼ  45نحو  2016 ا سنةبمغ عدد سكاني وقد
ف القدس الكبرى يعمؿ أغمب سكانيا في ضم إسرائيمية اليـو مدينة الصياينة ويعتبرىا 1975 سنة

أف مشروع ضـ  معاليو أدوميـ   يقع ( 2016  خميؿ  )وأفاد التفكجي   بيبأوتؿ  القدس مدينة
ضمف رؤية استراتيجية إسرائيمية أكبر مف ىذا الموضوع  وىو إقامة القدس الكبرى ضمف المفيـو 

وأكد التفكجي  أف ضـ  معاليو أدوميـ     % مف مساحة الضفة الغربية10اإلسرائيمي  والتي تعادؿ 
اليا عف جنوبيا  وتحقيؽ الرؤية اإلسرائيمية بإقامة القدس سوؼ يؤدي إلى فصؿ الضفة الغربية شم

وىي المنطقة الوحيدة الباقية  "E1" سيؤدي إلى إقامة مخطط وأضاؼ  أف ىذا الضـ  الكبرى
 .لمفمسطينييف إلقامة دولتيـ  وعاصمتيا القدس الشرقية

 

ألؼ مف حممة اليوية  100الذي يحـر أك ر مف  والتوسعجدار الضـ  الصددونذكر في ىذا 
  أصبحت  1967بعد االنتياء مف ضـ القدس عاـ لمقدسية مف اإلقامة بمدينة القدس  إذ أنو ا

السياسة المنفذة عبر اإلجراءات اإلسرائيمية تعتمد عمى قطع التواصؿ الجغرافي بيف المناطؽ 
القدس عف عمقيا الطبيعي وىو الضفة  الفمسطينية  أو باألحرى تقطيع أوصاؿ الوطف  وعزؿ

الغربية بمحافظاتيا وبمداتيا بذريعة األمف  وعمى إ ر ذلؾ بدأ العمؿ في بناء الجدار الفاصؿ حوؿ 
  لتغمؽ المدينة 2000المبارؾ عاـ  األقصىالقدس  وتزامف ذلؾ مع اقتحاـ شاروف لباحات المسجد 

ة أبوديس بإحكاـ عبر الجدار  لتبقى الحكومة أماـ أىميا وزوارىا مف راـ اهلل وبيت لحـ وبمد
اإلسرائيمية صاحبة القرار لممرور أو عدمو عبر الحواجز والمعابر م ؿ قمنديا وبيت لحـ وحزما 
والزعيـ والزيتونة ومخيـ شعفاط  مما يحـر اآلالؼ مف الوصوؿ إلى المدارس والمستشفيات وأماكف 

كما أشار  طوؿ الجدار في القدس حوالي  مائة كيمو مترالعبادة وتقطيع النسيج االجتماعي  ويبمغ 
ألؼ دونـ مف  90 أف مساحة الجدار العازؿ تمتد عمى أك ر مف   (2010أبو جابر  د. ابراىيـ  )

تجمعًا يسكنيا ما يزيد عمى  ال مائة ألؼ نسمة   37منطقة القدس  ويعزؿ الجدار نيائيا حوالي 
تجمعا يسكنيا ما يزيد عمى ربع مميوف نسمة  كما حـر  24تتركز أغمب التجمعات في القدس بواقع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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 حممة ىوية القدس مف الوصوؿ واإلقامة بالقدس .ألؼ مف  50الجدار أك ر مف 
 

دخاؿ مستوطنة معاليو أدوميـ لمنطقة القدس  وفي  كما قاـ االحتالؿ مم اًل ببمديتو مؤخرًا بضـ وا 
المقابؿ أخرجت تجمع كفر عقب سميراميس وراس خميس وضاحية السالـ وراس شحادة الذي يبمغ 

 الجدار. تعدادىـ ما يقارب مائة ألؼ مقدسي إلى خارج
 

 ثانيًا: إصدار القوانيف: "قانوف التنظيـ والتخطيط لمحد هف االهتداد العهراني الفمسطيني:
انطالقًا مف سياسة التمييز العنصري لخنؽ التطوير والبناء الفمسطيني في القدس ومحاربة الوجود 

اإلمكانات العربي  قامت سمطات االحتالؿ بفرض جممة مف القوانيف العنصرية والتي تستنزؼ 
المادية مف خالؿ دفع الك ير مف الفواتير التي تفرض حسب الموائح والقوانيف الداخمية لبمدية 

 االحتالؿ مف معايير ومواصفات لمبناء.
 

كاف مف األساليب المبتكرة لسمطات االحتالؿ مف أجؿ تيويد مدينة القدس إصدار ما يسمى بقانوف 
موعة مف الخطوات اإلدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في التنظيـ والتخطيط  الذي إنب ؽ عنو مج
أف االحتالؿ قاـ بتحويؿ ما يزيد   (2013حمبي  أساهة  )مجاالت الترخيص والبناء    وأفاد  

% مف مساحة القدس إلى مناطؽ خضراء يمنع البناء لمفمسطينييف عمييا  وتستخدـ 40عمى 
جبؿ أبو غنيـ   وقد دفعت ىذه اإلجراءات إلى ىجرة  لبناء المستوطنات كما حدث في كاحتياط

 سكانية عربية مف القدس إلى األحياء المحيطة بالمدينة  نظرا إلى سيولة البناء والتكاليؼ.
 

 ثالثًا: تيجير الفمسطينييف وسحب اليويات هنيـ:
عمدت الحكومة اإلسرائيمية مف خالؿ القوانيف التعجيزية التي ليا عالقة بإ بات مكاف السكف 
كمعززات يعتر بيا الكياف اإلسرائيمي عبر وزارة الداخمية اإلسرائيمية والمتعمقة بإ باتات اإلقامة في 

مؿ أو الدراسة المدينة م ؿ ضريبة األرنونا والكيرباء والماء ووجود تأميف صحي وا  بات مكاف الع
وغير ذلؾ مف المتطمبات التي تحتـ عمى أبناء المدينة أف ي بتوىا بالرغـ مف عدـ وجود عقارات 
ممموكة لدييـ وارتفاع أجرة السكف  وكافة ىذه المتطمبات تستخدـ في حالة عدـ وجودىا أو توفرىا 
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التي تعطي صاحبيا كأداة لنفي الوجود الفمسطيني مف القدس مف خالؿ سحب  اليوية الزرقاء  
 أف   (2005الجعبري  جواد  )وأفاد  الحؽ في اإلقامة والسكف والعمؿ والتنقؿ داخؿ القدس 

الحكومة اإلسرائيمية أقرت واعتبرتو الحكومات المتعاقبة بم ابة توصية مف المجنة الوزارية اإلسرائيمية 
اوز عدد السكاف الفمسطينييف برئاسة جولدامئير والتي تقضي بأف ال يتج 1973لشؤوف القدس عاـ 

% مف المجموع العاـ لمسكاف    وكاف ذلؾ التوجو مف البداية ىادؼ إلحداث خمخمة 22في القدس 
ة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير ر   وقد أكدت دائي الميزاف الديمغرافي في المدينةف

( بطاقة ىوية 14000)( أف تـ سحب ما يزيد عف 2015الفمسطينية في تقرير أعدتو في العاـ )
 . (2010-1967مف المواطنيف المقدسييف بيف عامي )

 
 رابعًا: تيويد وتزوير أسهاء األهاكف والهواقع الدينية والتاريخية في القدس:

مف الممفت أف تعنت الييود في إ بات الرواية التممودية مف خالؿ التزوير وقمب الحقائؽ كاف ىدفًا 
عمى ىذه األرض  لذلؾ أصرت عمى تغيير أسماء مدف فمسطيف وقراىا منذ بداية الوجود الصييوني 

وشوارعيا  وأسماء أبواب القدس  ومقابرىا  واستبداليا بأسماء عبرية استكمااًل لطمس المعالـ 
في الذاكرة الجديدة بأسمائيا الجديدة المزيفة   مختمؼ  لتكوف ليا وجود  التاريخية والدينية لممدينة

 واستخداـ أدوات اإلعالـ والالفتات والو ائؽ الرسمية لتحقيؽ ىذا الغرض.
 

عامًا  120أف الحكومة اإلسرائيمية عممت منذ أك ر مف   (2005عواودة  وديع   )وأشار 
أصبح ذلؾ رسميًا في سنة ـ( عمى طمس أسماء القرى والمدف الفمسطينية و عْبَرَنتيا   و 1878)

ـ  حيف شّكمت الوكالة الييودية لجنة أسماء إلطالقيا عمى المستوطنات الجديدة والقرى 1922
 القديمة  واستمرت ىذه السياسية حتى أيامنا ىذه.

 

 فكاف أف حرفت أسماء المدف الفمسطينية الرئيسية مف العربية إلى العبرية فأصبحت كما يمي:
بيت لخـ وتعني  بيت لحـ:بروف وتعني الصعبة  ح الخميؿ:في العبرية النجد  شخيـ وتعني  نابمس:

كما أورشميػـ   وعممت الحكومة اإلسرائيمية عمى تغيير أسماء بوابات القدس  القدس:بيت الخبز  
م ؿ باب الخميؿ وتغييره إلى )شاعر يافو(  التاريخية بقصد تيويدىا (2الهمحؽ رقـ )ىو مدرج في 
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ح في العامود وتغييره إلى شاعر )شخيـ(وباب  ممحؽ جدوؿ تغيير أسماء أبواب   وذلؾ ُموضَّ
 .القدس

 

يود في فمسطيف  مف خالؿ نتائج ىذه الرواية التي حاولت أف ت بت وجود حؽ لمي بطالف وقد  بت
تنقيب األ ري  وتحقيقات عمماء اآل ار حوؿ االدعاءات اإلسرائيمية في محيط المسجد األقصى ال

 دوالتي تمخضت عف نفي اليونسكو رسميًا وجود أي حؽ تاريخي لمييو  الخصوصوأسفمو عمى وجو 
   والذي يطمؽ عميو الييود )حائط المبكى(.حائط البراؽ في الجية الجنوبية لممسجد األقصىفي 
 

 :في القدس  أزهة اإلستراتيجية الفمسطينية لهواجية سياسة التيويدخاهسًا: 
تعددت األىداؼ واألفكار الفمسطينية لمجابية واقع التحديات وتعدد االحتماالت لمستقبؿ القدس 
طواؿ عقود مف االحتالؿ اإلسرائيمي لغاية اليوـ دونما حسـ نيائي لموقؼ موحد معتمد ومتفؽ 

 أف مف أبرز مظاىر األزمة الفمسطينية حوؿ   (2008)الجواد  د. صالح    عبدوأشار عميو  
القدس  غياب التمييز بيف قضية القدس ومعركتيا وبيف قضايا السمطة الفمسطينية  ليس بمفيـو 
نما التمييز بمعنى الخصوصية واألولوية دونما إقحاـ أو ربط في مشاكؿ النظاـ السياسي  الفصؿ وا 

 التمويؿ والدعـ والخدمات  .وخاصة في قضايا  
 

جراءات حاسػمة فػي المشػاكؿ والتحػديات التػي تجابػو المدينػة وسػكانيا   وكذلؾ تأجيؿ اتخاذ مواقؼ وا 
ومقدسػػاتيا واعتمػػاد حمػػوؿ مؤقتػػة وفػػي معظػػـ الحػػاالت متضػػاربة مػػع بعضػػيا الػػبعض  األمػػر الػػذي 

وقػػػػدراتيـ ومػػػػؤىالتيـ لتحمػػػػؿ أمانػػػػة انعكػػػػس سػػػػمبيًا عمػػػػى المدينػػػػة وأىميػػػػا وافقػػػػد  ال قػػػػة  بالمسػػػػئوليف 
المسؤولية في  إنقاذ القدس  أو حتى في  المحافظة  عمى الحد األدنى مف الحقوؽ فييا  ويعزى ذلؾ 

  والتػػي كػػاف مػػف المفتػػرض أف تنتيػػي المرحمػػة  1994إلػػى خطػػأ اسػػتراتيجي فػػي اتفاقيػػة أوسػػمو عػػاـ 
 إعػالف  وذلػؾ اسػتنادا إلػى ولة الفمسطينية  وتكوف القدس فييا عاصمة لمد 2000النيائية فييا عاـ 

فػػي  واإلسػػرائيمي( التػػي وقعػػت بػػيف الجانػػب الفمسػػطيني 2 أوسػػموالمبػػادئ واتفاقيػػة المرحمػػة االنتقاليػػة )
أحيمػػػت القػػػدس والالجئػػػيف والمسػػػتوطنات والحػػػدود الػػػى مرحمػػػة الحػػػؿ  28/9/1995واشػػػنطف بتػػػاريخ 

نػػو بيػػذه الحالػػة  تػػدخؿ القػػدس فػػي اطػػار قػػانوني )أ (1999وأكػػد هزعػػؿ  د. عبػػد الكػػريـ )   النيػػائي
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االسػػرائيمية وىػػو اف قضػػية القػػدس سػػيتـ حميػػا فػػي مفاوضػػات  -جديػػد حددتػػو االتفاقػػات الفمسػػطينية 
الحػػػػؿ النيػػػػائي  وسػػػػيتحدد الوضػػػػع القػػػػانوني لممدينػػػػة بنػػػػاء عمػػػػى نتػػػػائج المفاوضػػػػات بػػػػيف الطػػػػرفيف 

 .والفمسطيني (  اإلسرائيمي
 

ولكػػػف عػػػدـ االلتػػػزاـ والتسػػػويؼ والمماطمػػػة اإلسػػػرائيمية مػػػف خػػػالؿ سياسػػػة كسػػػب الوقػػػت كانػػػت كفيمػػػة 
حينما اقتحـ شاروف المسجد األقصػى وكانػت انتفاضػة األقصػى واسػتمر  2000بتفجير األمور عاـ 

بعػػدىا التعنػػت اإلسػػرائيمي وفػػرض مشػػاريع التيويػػد واالسػػتيطاف وتغييػػر الخارطػػة الديمغرافيػػة لمقػػدس 
ىػػذا المسػػتوى مػػف التػػداعي والتغييػػب المقصػػود  إلػػىصػػالح سياسػػة التيويػػد  إلػػى أف وصػػمت األمػػور ل

 لمدور الفمسطيني في القدس.
 

 أف القدس تعاني مف غياب  مرجعية   تقود المجتمع وتعمؿ عمى   (2012باشا  هحهد  ) وأشار
  ي  تعمؿ  في ساحة القدس التنسيؽ الداخمي الفمسطيني وخاصة بيف معظـ األجساـ والفعاليات الت

 أف رحيؿ فيصؿ الحسيني وعدـ تعييف بديؿ لو شكؿ   (2010شتية  د. هحهد  )ما أكده وىذا 
غيابا لممرجعية السياسية لمواطني مدينة القدس وغيابًا لمدور المركزي والياـ الذي كانت تقوـ بو 

 في المدينة . مؤسسات بيت الشرؽ في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 

 : دور الجهعيات األىمية في القدس وعهمياسادسًا: 
  1967تعد الجمعيات األىمية في القدس األداة األولى الفاعمة في مقاومة سياسة التيويد منذ عاـ 

بأىمية الدور التي تقوـ بو جمعياتنا األىمية في القدس والذي  اإلسرائيميوعندما شعر االحتالؿ 
والمجتمع ككؿ عمى المستوى الصحي وال قافي والتعميمي واالجتماعي  باإلفرادتدرج مف االىتماـ 
في تعزيز صمود المقدسييف وحماية ىويتيـ الفمسطينية في فترة السبعينات  أسيـوىو دور حيوي 

هركز األبحاث في هؤسسة القدس الدولية  فقد أشار   طة الوطنيةوال مانينات حتى قدوـ السم
غالقياتيويدية تتم ؿ باستيداؼ ىذه المؤسسات  إجراءاتبأخذ بدأ االحتالؿ أف   (2015)  وا 

نمابحجج واىية وباطمة وذرائع غير قانونية   قرارات دولة محتمة تستيدؼ جمعياتنا ضمف سياسة  وا 
عنصرية واضحة يراد بيا التطيير العرقي والتخمص مف العرب في القدس لتصبح ييودية خالصة  
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أف الدور التاريخي الذي تؤديو المؤسسات األىمية في القدس "  (2001الصوراني   راجي  )أفاد و 
تمتيف الوضع الفمسطيني وتماسكو ومقاومة االحتالؿ وصمود ىذه المؤسسات ىو األداة األىـ في 
 وبناء مؤسسات الدولة الفمسطينية المأمولة .

 

االئتالؼ االىمي لمدفاع حسب ما جاء بالممحؽ الذي نشره  أغمقتأما الجمعيات والمؤسسات التي 
( 3) موضحة في الممحؽ رقـىي و   ( 2008عف حقوؽ الفمسطينييف في القدس في نيساف )

  وىو جدوؿ المؤسسات التي أغمقت بقرار مف االحتالؿ في مدينة القدس.ليذه الدراسة 
 

 سابعًا: السيطرة عمى التعميـ:
ودورىا في مواجية تيويد  األىميةيعد التعميـ مف أىـ مقومات الوجود المقدسي مم مًة بجمعياتنا 

البديؿ الوحيد الموجود لمدفاع عف حقوؽ المقدسييف والمحافظيف عمى ترابنا  ألنيامدينة القدس  
 األصالةوتاريخنا وبالتالي حضارتنا ومستقبمنا والتي مف خالليا بمختمؼ مشاربيا تحافظ عمى 

تحديدا حينما تالمس تقديـ احتياجات المقدسييف في ظؿ غياب سمطة فمسطينية , والف طبيعة 
أبناء القدس حيث تمتزج ميمات التحرر الوطني ونحف ال زلنا تحت  التي يعيشيا األوضاع

االحتالؿ بميمات مواجية تيويد القدس , أي البناء مف جية ومواجية االحتالؿ لتيويد القدس مف 
 .أخرىجية 

 

لألسؼ في بعض  اإلسرائيميةتطبيؽ المناىج التي تشرؼ عمييا بمدية القدس  أفومما ال شؾ فيو  
ية بذلؾ كؿ المعايير الدولية لتفرض عمى الطالب منياجا محرفا وتصادر حقيـ في المدارس متحد

بدؿ احتالؿ )وىذا يعد تفريغا لممنياج مف مضمونو وخمخمة  إحالؿالتعميـ لتصبح بذلؾ سمطة 
 1948لألفكار والمعتقدات وتذويب اليوية لتبقى ىوية الفمسطينييف المقدسييف ميزوزة ( ومنذ عاـ 

تحت النظاـ التعميمي  وأصبحتالقدس الشرقية بالضفة الغربية  إلحاؽمباشرة تـ  وبعد النكبة
قسرا , وبعدىا في بداية  اإلسرائيميةتابعا لمسيطرة  أصبح, والقسـ الغربي مف المدينة  األردني

فقط في تمؾ الفترة  اإلعداديةالمتحدة مجاال لمتعميـ حتى انتياء المرحمة  األمـ أوجدتالخمسينات 
 األوقاؼتتابع مدارس  أصبحت 1994الزمنية . وحيف قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ 
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 أووبعض المدارس الخاصة في حيف اف بعض المدارس الخاصة تعمؿ مف خالؿ بمدية القدس 
وبمدية القدس منظمات دينية او دولية وتنسؽ مع مدارس الوكالة الغوث ) االونروا ( ووزارة المعارؼ 

مرجعيات التعميـ في القدس متعددة وىذا معيؽ قوي يمنع التقدـ  أصبحت اً ذإ  التابعة لالحتالؿ
القطاعات التي تـ  أىـالمقصود بيا تيويد القدس وىو  واإلجراءاتالسياسات  إحدىوالتطور وىذه 

, لتغيير حقائؽ تاريخية  الحذؼ أوالنقصاف منو  أوالزيادة عمية  أوالتالعب بيا عبر تغيير المنياج 
ودينية وترا ية , ومما يؤ ر عمى الفيـ لدى الطالب الناشئ ويسبب في صقؿ جديد لشخصياتيـ 

األستاذ سهير جبريؿ هدير هدارس التربية التابعة لدائرة األوقاؼ األردنية وأشار والتالعب بيا , 
أف طالبنا أصبحوا كبش فداء لك رة حوؿ إحصائيات مدارس القدس   (2016في تقريره )

المدارس ما ىو تابع  إدارةمدرسة, فمف  226المرجعيات وتعددىا ويصؿ مجموع مدارسيـ حوالي 
% 14مدرسة ما نسبتيا  49وعددىا  اإلسالمية األوقاؼلمسمطة الوطنية الفمسطينية وتم ؿ مدارس 

مدارس الخاصة الفمسطينية وعددىا % وال2مدارس وتم ؿ ما نسبتو  7فقط ومدارس الوكالة وعددىا 
% 44مدرسة ونسبتنيا  70% ومدارس المعارؼ والبمدية وعددىا 34مدرسة ونسبتيا  83حوالي 

 %.1%   ومدارس الوكالة ونسبتيا  5مدرسة ونسبتيا  19ومدارس المقاوالت وعددىا 
       سمية الفمسطينيةكؿ نوع مف المدارس ليا اشكالياتيا  فم ال المدارس الر  أفوالجدير ذكره ىنا 

( ك ير منيا غير مرخص وم قمة بالضرائب , والمدارس الخاصة الفمسطينية والتي تتبع األوقاؼ)
 أوبالعادة لمجمعيات األىمية واألوقاؼ ال يوجد ليا دعـ كافي ال لمكادر التعميمي وال ألجرة المباني 

لمعارؼ بالتدخؿ المباشر في تغيير المنياج ترميميا , وخطورة المدارس التابعة لمبمدية وا أوتطويرىا 
المتحدة ووكالة  األمـ, ومدارس الوكالة تكاد تكوف معدومة وىناؾ مؤشرات لتقميصيا مف خالؿ 

 الغوث . 
 

 الهنياج: 2.2.1
 

منذ احتالؿ مدينة القدس حاولت سمطات االحتالؿ فرض المنياج اإلسرائيمي بدال مف األردني 
والفمسطيني المطبؽ حاليا  إال أنيا فشمت أماـ رفض المعمميف والطمبة واألىالي ذلؾ  وحتى اليـو 

يتيـ ما زالت تتدخؿ بطريقة أو بأخرى  حيث تحـر الطمبة الفمسطينييف مف حقيـ في التعبير عف ىو 
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مف خالؿ حذؼ بعض الصفحات والفقرات  إضافة إلى منع تدريس بعض الكتب  وحذؼ كممات 
وعبارات وشعار السمطة عف كتب المنياج وىناؾ قرار بتجريـ مف يذكر النكبة أو النكسة  كما 
تحاوؿ إسرائيؿ فرض مناىجيا أو تسويقيا مف خالؿ برنامج  البجروت  بحيث تعطي الطالب 

و أسيؿ مف  التوجييي   وىذا أمر خطير الف المنياج المطبؽ في القدس الشرقية ىو انطباعًا بأن
المنياج الفمسطيني. تـ إدخاؿ إصالحات عديدة عمى امتحانات ال انوية العامة لتكوف سيمة عمى 

 الطمبة  وىناؾ مدارس في القدس فتحت مسارات لتدريس المنياج اإلسرائيمي.
 

وتتعمد السمطات اإلسرائيمية إلى تشّويو الحقائؽ التي تضمنتيا المناىج المقرة مف قبميا  مف ذلؾ 
اإلساءة لديننا الحنيؼ ولألنبياء والرسؿ والحضارة العربية اإلسالمية  وتزييؼ الحقائؽ التاريخية 

ة  وأف تاريخ وطمس مادة العقيدة اإلسالمية وتشويييا فرأت أف اإلسالـ ىو   مجرد تربية روحي
وأفاد هركز الهعموهات اإلسالـ ىو تاريخ فتف وكوارث وحاولت إقناع التالميذ باألفكار اإلسرائيمية. 

ور المتحد ة عف بني إسرائيؿ أف السمطات اإلسرائيمية عممت عمى تغييب السّ  ( 2012الوطني  )
تبداليا بتدريس التوراة والفساد في األرض أو السور واآليات التي تحث عمى القتاؿ والجياد واس

 و األساطير الييودية .
 التعميـ الهدرسي والتحديات:  3.2.1

 

التعميـ المدرسي في المراحؿ اإللزامية وال انوية العديد مف التحديات الكبيرة  ونورد فيما يمي  يواجو
 تخص التعميـ في المرحمة اإللزامية وال انوية:  إحصائياتشرحًا عنيا يتضمف 

 نقص الغرؼ وتردي نوعية الهدارس:  .1
مدرسة  20غرفة  وىناؾ حاجة لبناء  1800بمغ  2016في نياية العاـ الدراسي النقص في الغرؼ 

جديدة دفعة واحدة مف أجؿ سد النقص الشديد في الغرؼ الدراسية. كما تشير التقديرات إلى أف 
تقدير  وأف عدد الطالب الذيف غرفة دراسية في أقؿ  2000سيصؿ إلى  2019النقص خالؿ العاـ 

طالب  وخالؿ السنوات  5500لـ تستوعبيـ أي مدرسة في القدس بمغ مع بداية العاـ الحالي 
الماضية حاولت أطراؼ فمسطينية استصدار رخص لبناء مدارس أو إضافة صفوؼ جديدة  لكف 

النتيجة  دوف جدوى  فقد وصمت مدة اجتياز إجراءات الترخيص أك ر مف عشر سنوات وتكوف
باألغمب سمبية )عدـ منح التراخيص(  إضافة إلى أف إجراءات الحصوؿ عمى ترخيص معقدة 
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ورسوميا باىظة  عمما بأف تراخيص بناء المدارس في الدوؿ األخرى تعفى مف الضرائب. وأكدت 
أنو في  وتأكيدًا لما سبؽ خالؿ مقابمتيا رئيسة جهعية دار الفتاة الالجئة األستاذة اعتداؿ األشيب

بعض الحاالت تقوـ لجنة أولياء األمور في المدارس ببناء غرؼ صفية عمى نفقتيا الخاصة وىذا 
صدار أوامر ىدـ أو مخالفات بناء  أف ىناؾ قرارات  يعرضيا إلجراءات عقابية مف قبؿ البمدية وا 

 مدارس بالمدينة  كما تـ إغالؽ طابؽ كامؿ في إحدى المدارس. 3ىدـ ألجزاء مف 
 

غرفة صفية ال تمبي المعايير  أي  1398غرفة صفية مف أصؿ  647د  في المدارس حوالي يوج
حوالي  إف  ( 2010وأفاد أبو الحهص  نعيـ  )ال تصمح أو تصمـ لالستخداـ كمباني تعميمية  

بالمائة مف مجموع األطفاؿ( في القدس الشرقية غير مسجميف  5طفؿ مقدسي )ما يفوؽ  5,500
-5ومية أو الخاصة أما مصادر وزارة التعميـ الفمسطينية فتقدر العدد ما بيف )في المدارس الحك

 آالؼ طالب .  (10
ألؼ طفؿ ليس لدييـ  20التربية والتعميـ بأنيـ حوالي  كوزارةفيما تقدرىـ مصادر فمسطينية أخرى 

يؿ سمطة مظمة تعميمية تربوية تؤىميـ لممرحمة األساسية  وىي مشكمة خطيرة جدا. رغـ أف إسرائ
قائمة باالحتالؿ بالقدس إال أنيا ال توفر احتياجات الواقعيف تحت حكميا واحتالليا وىو ما يكفمو 

 التشريعات والقوانيف الدولية  وال توفر تمؾ االحتياجات لمطمبة المقدسييف.
 
 نقص الهعمهيف: .2

تعاني مدارس القدس مف نقص حاد في الكفاءات التعميمية حيث يمنع المعمموف مف حممة ىوية 
 أنيـ بمغوا في مدارس  خالؿ المقابمة وأفاد األستاذ سهير جبريؿالضفة الوصوؿ إلى مدارسيـ  

 بحاجة إلى تصاريح لدخوؿ القدس . 350منيـ  2016معمـ ومعممة في العاـ  1100األوقاؼ 
يجبر بعض المعمميف أف يدرسوا مادة غير تخصصيـ إذا لـ يسمح ألستاذ المادة بدوؿ  ىذا الوضع

 القدس  ومف الطبيعي جدًا في ىذه الحالة أستاذ الرياضيات مضطرًا أف يدرس مادة التاريخ.
 

يتعرض ىؤالء المعمموف لإلذالؿ عند ضبطيـ داخؿ المدينة دوف تصريح  ويتعرض بعضيـ 
أما معممو مدينة القدس فيعانوف مف الضرائب والرسـو اإلجبارية مف  لالعتقاؿ أو التحقيؽ 
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التأمينات التي تفرض عمييـ وعدـ القدرة عمى توفير مسكف بسب اإلجراءات والتكاليؼ الباىظة 
البيطار وأشار كؿ مف التي تفرض عمى البناء  كما يعاني المعمموف مف مشكمة تدني رواتبيـ  

 أف أحد أسباب النقص في عدد المعمميف المقدسييف الذيف يتسربوف مف  ( 2008والعسمي  )
 مدارس األوقاؼ إلى مدارس البمدية ىو الراتب العالي لمعمؿ في مؤسسات تعميمية بالقدس الغربية. 

 
 التسرب هف الهدارس: .3

أف   فالتسرب ىو ترؾ الطالب لمتعميـ لسبب ما قبؿ التسرب والتسريبمف الضروري أف نفرؽ بيف 
تدفع الطالب مجبرًا  أفيستكمؿ تعميمو باختياره  أما التسريب فقد نكوف نحف المشاركيف فيو  وىو 

لترؾ المدرسة مف خالؿ قوانيف وشروط صعبة تفرضيا مدارسنا بحيث تؤدي لعدـ قبولو ومنحو 
بما ال  مقعدًا دراسيًا  م ؿ أف ينتقؿ طالب مف مرحمة تعميمية إلى أخرى  بحيث يكوف معدلو متدني

التابعة لألوقاؼ أو لمجمعيات التعميمية  وبذلؾ يكوف خياره الوحيد االنتقاؿ  يقبمو أي مف مدارسنا
إلى بعض مدارس البمدية أو المعارؼ التي تقبؿ عالمتو ميما كانت متدنية  وىذا بحد ذاتو يعتبر 

 المعارؼ والبمدية.استقطابًا وجذبًا لطالبنا مف قبؿ مؤسسات االحتالؿ التعميمية المتم مة ب
 

  التابعة لجمعية اليتيـ العربي  السعود هدير الهدرسة الصناعية الثانوية أبوالهيندس هازف وأشار 
خالؿ المقابمة أف سمطات االحتالؿ تقدـ الحد األدنى مف التعميـ لمفمسطينييف ضمف المرحمة 
األساسية وتيمؿ التعميـ ال انوي  وتنتيج ىذه السياسة مع الفمسطينييف في مدينة القدس لدفع الطمبة 

 نحو العمؿ المأجور الذي ال يحتاج إلى ميارة في القطاعات االقتصادية.
ب مف التعميـ أصبحت منتشرة في كافة المراحؿ التعميمية وفي كافة المدارس بالقدس  ظاىرة التسر 

وتتفاوت حدتيا حسب مستوى الصؼ؛ حيث تنخفض في المرحمة األساسية الدنيا وترتفع تدريجًيا 
وأفاد األستاذ سهير جبريؿ في المراحؿ التعميمية العميا وتصؿ ذروتيا مف الصؼ العاشر وأعمى  

خالؿ المقابمة أف إلى نسبة التسرب مف المدارس  س التربية التابعة ألوقاؼ القدسهدير هدار 
 %. 40ال انوية الحكومية تصؿ إلى 

 

فإف النسبة األكبر منيـ ال يجدوف ليـ  والبقية رغـ أف نسبة منيـ ال يتعمموف في مدارس البمدية 
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لخاصة واألىمية ذات التكاليؼ فيضطروف لمبحث عف مقاعد في المدارس ا مقعدًا في تمؾ المدارس 
الباىظة  ىذه التكاليؼ ليس بمقدور الك ير تحمميا مما يدفع المواطنيف إلى إخراج أبنائيـ مف 

 المدارس لسوؽ العمؿ أو الدفع بيـ إلى ساحات البطالة والتسكع في الشوارع. 
 

فمسطيني ال آالؼ طفؿ  9000  فتشير لوجود (2010هؤسسة أوتشا )أما األرقاـ الصادرة عف 
يحضروف إلى مدارسيـ في القدس الشرقية  بسبب عدـ توفر غرؼ صفية تستطيع استيعاب 
الطالب في المدارس الحكومية  وفي ذات الوقت ال يستطيع أولئؾ الطمبة تحمؿ عبء مصاريؼ 

  الدراسة في المدارس الخاصة.
 

% مف 43.5بب بمغت مف أسباب التسرب  السبب االقتصادي  ونسبة التسرب نتيجة ىذا الس
مجموع الطمبة المتسربيف  وىذا ىو أيًضا السبب الرئيس لتسرب الطمبة مف المدارس عمى مستوى 
الوطف  السبب ال اني مف حيث التأ ير لمطمبة الذكور ىو تدني القدرة الدراسية لدى الطمبة ويقدر 

 %.25.8نسبة ىؤالء 
  

 :يةسياسة جذب الطمبة الهقدسييف لمهدارس اإلسرائيم .4
سمطات االحتالؿ تتبع حالًيا سياسة لجذب الطمبة المقدسييف إلى المدارس التابعة ليا عمى حساب 
المدارس الخاصة والمدارس التابعة لألوقاؼ مف أجؿ فرض وتدعيـ سيطرتيا عمى الجمعيات 
 التعميمية  باستخداـ عدة أساليب   كما تمارس التضييؽ عمى المدارس الحكومية والتابعة لألوقاؼ؛
جراء الصيانة الدورية لممدارس  مما يرفع مف مستوى  بمنعيا مف التوسع والحدِّ مف البناء  وا 
االزدحاـ في الغرؼ الصفية  ويقمؿ مف قدرات ىذه المدارس االستيعابية لدفع الطمبة لاللتحاؽ 

دية بمدارسيا. كما تعترؼ وزارة الداخمية بعائالت الطمبة المنتسبيف إلى مدارس المعارؼ والبم
كمقيميف في القدس  بينما الطمبة المنتسبيف إلى المدارس الوطنية ال تعتبر دلياًل عمى اإلقامة في 

أف سمطات االحتالؿ "  (2004)   سهير  اهلل عبدوأشار المدينة وتتعرض أسرىـ لسحب ىوياتيـ  
تقوـ بدفع مساعدات نقدية وعينية لبعض المدارس الخاصة بيدؼ تبني ىذه المدارس سياستيا 

 وفرض سيطرتيا عمى الجمعيات التعميمية  .
 

http://mas.noursoft.com/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&AuthorityID=2616&AuthorityName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&LibID=
http://mas.noursoft.com/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&AuthorityID=2616&AuthorityName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&LibID=
http://mas.noursoft.com/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&AuthorityID=2616&AuthorityName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&LibID=
http://mas.noursoft.com/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&AuthorityID=2616&AuthorityName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1,&LibID=
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وتكرر إسرائيؿ المضايقات تجاه الطمبة والمعمميف م ؿ االعتداءات واالعتقاالت ومحاصرة المدارس 
الوطنية  ووضع الحواجز المؤدية إلييا لدفع الطمبة لالنتقاؿ إلى المدارس خارج القدس أو االنتقاؿ 

 إلى مدارس البمدية والمعارؼ.
 
 التضييؽ الهالي عمى جهعيات وهدارس قطاع التعميـ: .5

مدرسة تابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية يطالبيا االحتالؿ بمالييف الشواكؿ مف أجؿ  48ىناؾ 
طية تمؾ الضرائب  وىي خطوة غير مسبوقة  حيث أف المدارس بكؿ القوانيف الدولية ال تخضع تغ

لقانوف الضرائب  وىي عقبة جديدة يضعيا االحتالؿ أماـ العممية التعميمية. المدارس التابعة 
 .وييددوف بسحب ىويات مف يمتحؽ بيالألوقاؼ اإلسالمية ال يعترؼ بيا إسرائيميا 

 

أف ىناؾ إقباؿ عمى مدارس المعارؼ والبمدية  نتيجة ذلؾ أف   (2013أبو عدواف  سائد  ) وأشار
طمبة مدارس المعارؼ والبمدية أصبحوا يشكموف حوالي نصؼ طمبة القدس فقد ارتفعت نسبتيـ مف 

% في العاـ 65ـ  ووصمت 2000/ 1999% في العاـ 53.7ـ إلى 1994/1995% عاـ 51.7
جاءت ىذه الزيادة في حصة مدارس المعارؼ والبمدية عمى حساب المدارس  الدراسي الحالي  وقد

ـ إلى 1994/1995% في العاـ الدراسي 28الخاصة؛ فقد انخفضت حصة المدارس الخاصة مف 
 % في العاـ الدراسي الحالي. 21.8

 

ىذا االنخفاض في عدد طمبة المدارس الخاصة لـ يأت فقط نتيجة لتحوؿ الطمبة مف التعميـ 
الخاص إلى مدارس المعارؼ والبمدية بؿ أيًضا أف مدارس األوقاؼ قد توسعت وانضـ إلييا أربعة 

 مدارس مف القطاع الخاص مما رفع حصة مدارس األوقاؼ.
 

يتجاوز األنفاؽ عمى التعميـ في القدس الغربية نظيره في القدس الشرقية المحتمة بمرتيف أو أربع 
اؿ مف المعب في مالعب وساحات تتالءـ وروح العصر  أسوة مرات  إذ أف إسرائيؿ تحـر األطف

بأطفاؿ العالـ  عمما أف بمدية االحتالؿ تجبي مالييف الشواكؿ سنويا عائدات ضريبة المسقفات مف 
الفمسطينييف  وتصرفيا عمى أحياء المدينة الغربية. عدا عف إعاقتيا تكممة الطمبة دراساتيـ 

 .جامعاتيـ في المدينة المقدسة الجامعية  وعدـ اعترافيا بشيادة
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 هدارس رياض األطفاؿ:  4.2.1

 

ىناؾ اىتماـ متزايد في الفترة األخيرة في القدس في التعميـ المبكر مف خالؿ رياض األطفاؿ  فقد 
 .2016( في العاـ الماضي 100بمغ عدد رياض األطفاؿ في القدس أك ر مف )

 
 التعميـ العالي في القدس: 1.4.2.1

 

نياء بخصوص  مرحمة التعميـ العالي في القدس فالطالب بعد تخطييـ المعيقات السابؽ ذكرىا وا 
ال انوية العامة  يفكر العديد مف الطالب المقدسييف بالحصوؿ عمى التعميـ الجامعي. يجد ىؤالء 
أنفسيـ أماـ عدة خيارات لمتعميـ الجامعي في حيف لكؿ خيار مشاكمو وصعوباتو  أما بخصوص 

المقدسيوف الممتحقوف بجامعة القدس  فيـ موزعوف عمى عدة جامعات في القدس والضفة الطالب  
 فقد أفاد الدكتور عهاد أبو كشؾ رئيس جاهعة القدس أبو ديس الغربية أبرزىا جامعة القدس   

طالب سنويا   م يـ يحمؿ ىويات اإلقامة في  12,500)أف جامعة القدس تستقبؿ حوالي 
اء جدار الضـ والتوسع إلى فصؿ أحراـ الجامعة المختمفة  إذ يقع حـر وقد أدى إنش القدس(.

أبو ديس خمؼ الجدار ولكف ضمف حدود البمدية في المنطقة ب والضفة  -الجامعة الرئيس 
الغربية  ما يصّعب وصوؿ الطالب الذيف يعيشوف في الجانب اآلخر مف الجدار إليو. وعمى الرغـ 

دقيقة  45كيمومترات إال أنو يتطمب حوالي  7عف بعضيا سوى مف أف أحراـ الجامعة ال تبعد 
الحـر الرئيس في أبوديس  يتعارضلمتنقؿ فيما بينيا لك رة الحواجز العسكرية. عالوة عمى ذلؾ  

أنو في   (2010وأفاد هركز الهعموهات الفمسطيني )القتحامات متكررة مف قبؿ قوات االحتالؿ  
مرات ما أسفر عف  3ات االحتالؿ باقتحاـ الحـر الجامعي قامت قو  2016و  2012الفترة بيف 

 . اإلسرائيميةشخصًا لمتحقيؽ مف قبؿ المخابرات  275شخصًا واستدعاء  2,473إصابة أك ر مف 
لغاء المحاضرات حتى في األوقات التي ال يوجد  وك يرا ما يتـ إخالء الطمبة مف حـر الجامعة وا 

مف الجامعة  فإف   ا  فحتى بعد تخطي ىذه العقبات والتخرجوال ينتيي األمر ىن فييا اقتحامات.
سمطات االحتالؿ ال تعترؼ بجامعة القدس أو بالشيادات الممنوحة لطالبيا  فال يستطيع خريجو 
الجامعة استخداـ شيادتيـ الجامعية عند بح يـ عف وظيفة في سوؽ العمؿ االسرائيمي بسيولة  
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 فييا التحصيؿ العممي شرطا أساسيا لمقبوؿ. خاصة عند التقدـ لموظائؼ التي يكوف
 

ضمف نظاـ الدراسة عف بعد لتمكيف الفئات االجتماعية العاممة في  جامعة القدس المفتوحةوتستقبؿ 
القدس مف االلتحاؽ بسمؾ التعميـ ويقع مقرىا في القدس في منطقة الصوانة  وىناؾ  الث كميات 

كمية األهة والكمية اإلبراىيهية والكمية مجتمع متوسطة في القدس تدرس عمى مدار عاميف وىي 
الكميات تستقبؿ الطمبة الذيف يحصموف عمى معدالت متوسطة في مرحمة وىذه   العمهية اإلسالهية

 التوجييي.
 

أما بخصوص معاناة الطالب المقدسيوف الممتحقوف بجامعات الضفة الغربية: فيضطر الطالب 
كجامعة بيت لحـ المقدسيوف والذيف يتمقوف تعميميـ في الجامعات في بقية أنحاء الضفة الغربية 

وما يصاحبيا مف تقييد وعرقمة حرية الحركة  اإلسرائيميةى قطع الحواجز إل وجامعة بيرزيت
واعتداءات جنود االحتالؿ سواء الكالمية أو الجسدية وغيرىا يوميًا لموصوؿ إلى جامعاتيـ. تعاني 
الجامعات مف ناحية أخرى مف عدـ الحصوؿ عمى دعـ مستقر ما يؤ ر عمى نوعية التعميـ العالي 

فة الغربية. وكما ىو الحاؿ بالنسبة لشيادة جامعة القدس  ال تعترؼ حكومة الفمسطيني في الض
االحتالؿ بالشيادات الصادرة عف جامعات الضفة الغربية  وعمى سبيؿ الم اؿ  فقد فرضت قوات 

حيث تـ  -العديد مف األوامر العسكرية بػ اإلغالؽ المؤقت  لجامعة بيت لحـ  اإلسرائيميةاالحتالؿ 
  .1987سنوات في عاـ  3مرة  أطوليا لمدة  12ة إغالؽ الجامع

 
 التعميـ الهيني في القدس: 2.4.2.1

يواجو التعميـ الميني في القدس مصاعب عدة  تتم ؿ بقمة عدد الطالب الممتحقيف  وبالتالي قمة 
وقامت  المدارس المينية المتوفرة. مما أدى إلى نقص واضح في تمبية احتياجات سوؽ العمؿ.

بإنشاء مركزًا لمتعميـ الميني  يقدـ المنح والتسييالت والدعـ المادي  بيدؼ جذب الطمبة  إسرائيؿ
وتشجيعيـ لاللتحاؽ بالتخصص المذكور  بيدؼ تمبية احتياجات سوؽ العمؿ اإلسرائيمي  وبالتالي 

أجور استقطبت عددًا كبيرًا مف الطمبة  وحولتيـ مف الدراسة األكاديمية إلى عماؿ مأجوريف لدييا ب
يضًا أترؾ الدراسة األكاديمية في مرحمة مبكرة و  مغرية   وقد ترتب عمى ذلؾ بعض السمبيات أىميا
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 الدراسة بالمغة العبرية  وبالتالي خسارة التمكف مف لغة األـ. 
 

 الهدراس الهينية في القدس : 3.4.2.1
 

 توفر ثالث هدارس في القدس التعميـ الهيني وىي عمى النحو التالي:
  الصناعية: اإلسالهية األيتاـهدرسة دار  .1

األعمى  وكانت تشرؼ عمييا دائرة  اإلسالميـ مف قبؿ المجمس 1992تأسست ىذه المدرسة عاـ 
يتوفر   وتمنح شيادة دبمـو تعادؿ شيادة الدراسة ال انوية العامة الصناعية  حيث اإلسالمية األوقاؼ

  الدىاف النجارة طباعة وتجميد  خيزراف(األحذيةصناعة  خياطة فييا التخصصات )
 
 :الهدرسة الصناعية الثانوية التابعة لجهعية اليتيـ العربي. 2

ـ في 1995أنيا تأسست عاـ  السيد هازف أبو السعود هدير الهدرسة أفاد هدير ىذه الهدرسة
القدس  وقد قامت حكومة ألمانيا بتجييز المدرسة بالمعدات الفنية والخبراء والفنييف  حيث أنيا 
أنِشئت كمدرسة  انوية صناعية مينية لخدمة حاجات الطالب الفمسطينييف اليتامى ممف تتراوح 

لطالب بميارات مينية وتقنية سنة   وتركز المدرسة جيودىا عمى تزويد ا 19و  15أعمارىـ بيف 
الصحية التدفئة المركزية  صيانة التجييزات المكتبية  السياحة  األدواتم ؿ: ) المحاـ والحدادة  

دارة الفنادؽ  وأفاد بأف ىذه المدرسة تعاني مكف عدـ وجود خط مواصالت عامة لوجودىا داخؿ  وا 
 المنطقة الصناعية المغمقة المسماه )عطروت(.

 التحاد الموثري:هدرسة ا .3
ـ كمدرسة مينية تقدـ تعميما نوعيا لمطالب 1992تأسس مركز التدريب الميني في القدس عاـ 

الفمسطينييف الالجئيف والفقراء  وترعى المدرسة أبناءىا مف ناحية الرعاية االجتماعية وبناء 
جانب التركيز عمى حؿ النزاعات وميارات القيادة.  إلىالشخصية والتعميـ والقدرة عمى العمؿ 

طالًبا في مجاالت ) النجارة والحدادة وتمديدات أنابيب المياه وميكانيؾ  250وينخرط فييا حوالي 
لكترونيات السيارات واإلتصاالت  . (السيارات وا 

 



 

31 

 هركز التدريب الهيني التابع لوكالة الغوث قمنديا:  .4
ـ  متخصصة بتقديـ دورات في التدريب 1953تأسست عاـ   مؤسسة تابعة لوكالة الغوث الدولية.

الميني لالنخراط في السوؽ المحمي وتشمؿ العديد مف التخصصات المينية األساسية م ؿ الكيرباء 
 ركزىذا الموالتمفونات  ويستقبؿ  االتصاالتالتكييؼ والتبريد والرسـ اليندسي والمساحة  وصيانة 

 الطالب الذيف لـ ينيوا المرحمة ال انوية.
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 ثاهنًا: السيطرة عمى القطاع الصحي في القدس:
 : القدس في الصحي القطاع واقع

لعبت القدس الدور المركزي سابقًا مف ناحية توفير الخدمات الصحية ليس فقط لسكاف القدس 
والحكـ األردني وأوؿ  ال ة عقود مف فترة وحدىا بؿ لفمسطيف عامًة وذلؾ منذ االنتداب البريطاني 

االحتالؿ اإلسرائيمي  فمنذ االنتداب البريطاني كاف مستشفى العيوف المسمى البقعة غربي القدس 
  وبعد ذلؾ مستشفى اليوسبيس في القدس أحد مستشفى التخصصي الوحيد في فمسطيفال

د ساعد اإلىماؿ المقصود مف قبؿ المستشفيات المركزية اليامة عمى مستوى الوطف الفمسطيني  وق
االحتالؿ لمخدمات الصحية المخصصة لممقدسييف عمى إبراز الدور الطميعي لجمعيات القدس 
الصحية  وكانت ىذه الجمعيات بمستشفياتيا ىي التي تستقبؿ معظـ حاالت المرضى بمختمؼ 

وقدرتيا عمى تغطية أنواعيا مف الضفة الغربية وقطاع غزة  وقد أ بتت ىذه الجمعيات كفاءتيا 
العمؿ في األزمات حينما أ بتت جدارتيا في استقباؿ آالؼ الحاالت المرضية واإلصابات خاصًة 
في حاالت الطوارئ الناجمة عف المواجيات والنضاؿ الفمسطيني سواًء في االنتفاضة األولى أو ما 

 تالىا مف أحداث.
 

القدس مركزًا لمعمؿ النقابي الميني  حيث كانت وقد كاف ليذه الجمعيات دورًا بارزًا حينما كانت 
تضـ الك ير مف االتحادات والنقابات وعمى رأسيا نقابة األطباء ونقابة الصيادلة  وأطباء األسناف 
...الخ  حيث كاف ليذه النقابات الدور الياـ في إ بات الوجود الفمسطيني الفاعؿ في المجاالت 

ي شكؿ منذ البداية معواًل وقمعة صمود أماـ سياسات تيويد التنموية وخاصًة القطاع الصحي  والذ
 القدس منذ بداية االحتالؿ اإلسرائيمي ليا.

 

قامت  1993/آذار/23بعد قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بإغالؽ مدينة القدس وعزليا عف محيطيا منذ 
تشفيات سمطات االحتالؿ بوضع المعيقات أماـ وصوؿ المرضى واعتقاؿ الجرحى مف داخؿ المس

عاقة وصوؿ العامميف وعدـ السماح لمطالب  بعد اقتحاميا وعدـ السماح ليـ باستكماؿ عالجيـ وا 
في كميات الطب وكمية األشعة والمتدربيف مف الوصوؿ إلى مواقع تدريبيـ في مستشفيات القدس 

 العربية.
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دس بعد إغالؽ مقرات كما منع االحتالؿ األطباء والصيادلة والممرضيف مف عمميـ النقابي داخؿ الق
ضعافو  إلدراؾ االحتالؿ لمدى أىمية ىػذا القطاع في مواجية  نقاباتيـ لتفكيؾ قوة العمؿ النقابي وا 
سياسة التيويد  مما أدى إلى نقؿ مقرات ىذه النقابات إلى خارج حدود المدينة  والذي أدى إلى 

 طاع الصحي.تعميؽ عزؿ الجمعيات الصحية وكوادرىا في القدس  وأضعؼ نمو الق
 

ييدؼ القطاع الصحي في القدس لتقديـ خدمات عالجية وصحية وطبية مميزة لممقدسييف  ومنيا 
مف يخدـ أىمنا في غزة ىاشـ والضفة الغربية بالرغـ مف التحديات والمعوقات التي فرضيا االحتالؿ 

لوضع الصحي نتيجة الضـ العنصري لمدينة القدس   ولشح الموارد المالية . أصبح ا 1967منذ 
 واستمرارسياسية اإلغالؽ وعزؿ المدينة المقدسة مف جية  الستمرارفي مدينة القدس يتأ ر نتيجة 

الحاجة لمطوارئ ومتطمباتيا مف جية أخرى وىذا أ ر عمى تطور القطاع الصحي . )وقد جاء 
ي عاـ الذي بدأ سريانو فالتابع لصندوؽ المرضى )كوبات حوليـ(  القانوف الصحي اإلسرائيمي

ليمغي جميع القيود التي كانت تضعيا المرضى كشروط لتوفير التأميف الصحي وعميو  1995
هسؾ   أصبح التأميف إجباريا ومرتبطا بالتأميف الوطني حسب قانوف إسرائيؿ لجمبع السكاف    وأفاد

 اإلسرائيميةأف ىذا القانوف طبؽ في شرقي القدس كونيا مف الناحية القانونية   (2013د.عادؿ  )
مف سكانيا فباتت  اإلسرائيميةفشمؿ سكاف القدس أو الحامميف ليوية القدس  اإلسرائيميةتابعة لمسيادة 

كؿ مؤسسة أو شركة تدفع أو تقتطع مف رواتب موظفييا لتغطية التأميف الصحي الذي يؤدي الى 
ىوية القدس  ومف يعمؿ لدى القطاع الخاص مف حممة عدـ وجود نظاـ صحي فمسطيني فعاؿ(  

 يقوـ بالدفع لمتأميف الوطني .
 

 بعض الهؤشرات عمى الوضع الصحي في هدينة القدس:  5.2.1
 

سرير وتبمغ نسبة إشغاؿ األسرة  531يوجد في مدينة القدس سبعة مستشفيات فمسطينية بمعدؿ -1
في بعض المستشفيات تحديدا في المقاصد  األقساـ% وفي أغمب األوقات ك يرا مف 54

 والمطمع يكاد يكوف ال يوجد متسع في بعض التخصصات . 
وفرت ألغمب حاممي ىوية القدس مف المقدسييف تأميف صحي إسرائيمي  كوبات  إسرائيؿإف  -2

% ىـ موجودوف 90حوليـ  وأصبح إجباريا .وأغمبيـ مف حممة اليوية المقدسية حيث ما نسبتو 
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الصناديؽ التالية مف صناديؽ كوبات حوليـ أي  بأحدلجدار . واغمب المقدسييف التحؽ داخؿ ا
 27% أو تأميف خاص بنسبة  3 2%ومكابي  5 9% ومؤحيدت 18% ولؤميت 27كالليت 

 %حيث يراجعيا بعض المؤمنيف لمعيادات.
نديا وزاوية يراجع بعض الالجئيف الفمسطينيف المقدسييف مركز مخيـ شعفاط ومركز مخيـ قم -3 

الينود بالبمده لمقديمو و التي تعنى بتقديـ الخدمات لالجئيف المقدسييف في المحافظو داخؿ 
 وخارج الجدار.

القطاع التابع لمجمعيات االىمية و الخيرية ويقدـ خدمات المستشفيات المتخصصة و التأىيؿ  -4 
مستشفيات % وىي تشمؿ شبكة 90وىو اكبر مزودي لمخدمات حيث تصؿ نسبتو اؿ 

 القدس.
مركزا صحيا اوليا في ضواحي القدس و ىي تعمؿ  11وزارة الصحة الفمسطينية حيث يوجد  -5 

 في اوقات جزئية وغير فاعمة .
القطاع الخاص   بعض المراكز و المختبرات ومستشفيات التوليد الصغيرة اال اف فييا نقصا  -6 

 لخدمات الصحة االولية .
 

  :واقع الصحة في ظؿ االحتالؿ 6.2.1
 

تؤدي القيود المفروضة عمى الحرية التنقؿ الى منع الطواقـ الطبية مف الوصوؿ الى العمؿ مما 
(. موظؼ 2146أنو يوجد ) حيث أفادت نتائج المقابالت  يشكؿ تيديدا لممرضى والمستشفيات

موظؼ  المطمع : ( 250)موظؼ   اليالؿ : ( 784)تي: )بالمقاصد : الموزعيف عمى النحو ا
موظؼ  ( 14)غا ة الصحية : إلموظؼ  ا( 63)  المركز الصحي العربي : موظؼ( 370)

  يعمؿ في (115( موظؼ  العيوف: )250مة : )ميرة بسأل  اموظؼ( 300)الفرنساوي : 
  ولك رة % منيـ مف سكاف الضفة الغربية70 المستشفيات الفمسطينية في القدس الشرقية وما يقارب

المرجعيات التي تقدـ خدمات صحية بالقدس دوف وجود مظمو فمسطينيو واضحو لمتنسيؽ بيف 
 لإلسرائيمييفالكافية  المساحةاالحتالؿ مما يفرض سبب الوضع السياسي و مقدمي ىذه الخدمات ب

 واألنظمةمف خالؿ فرض القواعد  الفمسطينيةعمى عمؿ المستشفيات  واإلجراءاتلتضيؽ الخناؽ 
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عمى العامميف في المستشفيات و طريقة عمميا   فم ال المزاجية مف قبؿ  اإلسرائيميةالطبية  والقوانيف
 الدكتور ساهي حسيفرخصة لدكتور م ؿ  إعطاء أوفي االعتراؼ  اإلسرائيميةوزارة الصحة 

عممية متميزة يرفضوف االعتراؼ بو في وزارة  أبحاثو الذي لديو  األلمانيالحاصؿ عمى البورد 
ىو محاولة الستمرارية  2003شبكو مستشفيات القدس في عاـ  إنشاء. ولعؿ  اإلسرائيميةالصحة 

يجاددورىا في الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية  إلنعاش أخيرةتطور القطاع الصحي ومحاولة   وا 
نظاـ صحي نموذجي والبعد عف التنافسية السمبية مف  إليجادصيغة لتعزيز الدور التكاممي والمجوء 

 الشبكةوتضـ ىذه  أخرىمف جية  الفمسطينية الصحةوتعزيز الدور المرجو بينيا و بيف وزارة  جية
 أساسيفي عضويتيا كؿ مف مستشفى المقاصد المموؿ مف جمعيو المقاصد الخيرية كمموؿ 

و مستشفى الفرنساوي المموؿ  أساسيومستشفى المطمع المموؿ مف االتحاد المو ري العاـ كمموؿ 
المموؿ مف جمعيو اليالؿ  األحمرومستشفى اليالؿ  أساسيقديس يوسؼ كمموؿ ال أخواتمف 

ومؤسسة الساف جوف لمعيوف المموؿ مف فرساف القديس جوف كمموؿ رئيسي  أساسيكمموؿ  األحمر
 ومركز االميرة بسمة لمتأىيؿ المموؿ مف عدة جيات.

 

فاف المستشفيات الفمسطينية في القدس الشرقية تتمتع بسمعة  عدة دراسات محمية ودوليةحسب 
ممتازة مف ناحية مستوى الرعاية الصحية التي توفرىا إلى الفمسطينييف مف كافة أنحاء الضفة 

ىناؾ ست مستشفيات تخصصية في القدس الشرقية: مستشفى  أفالغربية وقطاع غزة. حيث 
سانت جوف  مستشفى مار يوسؼ   -مستشفى العيوفالمطمع  مستشفى المقاصد   -أوغستا فكتوريا

مستشفى اليالؿ األحمر ومستشفى األميرة بسمة. تقدـ ىذه المستشفيات رعاية صحية واستشارات 
طبية متخصصة بما فييا طب األطفاؿ  وجراحة القمب  وجراحة األعصاب  وغسؿ الكمى  وعمـ 

عة  وجراحة العيف  وعالج الحروؽ الصعبة األوراـ  باإلضافة إلى جراحة المنظار  والعالج باألش
جراءات تشخيصية .   وزراعة األعضاء وا 

 

الرعاية الوحيدة في مجاؿ عالج  مستشفى أوغستا فكتوريا  يوفر ( 2001شحادة  ىدى  ) وأفادت 
األوراـ عند األطفاؿ المصابيف بالسرطاف في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالمعدؿ  تقوـ وزارة 

مريض مف كافة مناطؽ األرض الفمسطينية  3,000سطينية بتحويؿ ما يقرب مف الصحة الفم
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المحتمة إلى مستشفيات القدس الشرقية كؿ عاـ  وعدد كبير أيضًا )خارج إطار التحويالت( يتوجو 
 إلى ىذه المستشفيات طالبيف الرعاية بشكؿ سنوي. 

 

الشرقية مصاعب متزايدة لموصوؿ يواجو المرضى والطواقـ مف الضفة الغربية ومناطؽ في القدس 
إلى ىذه الخدمات بعد بناء الجدار الفاصؿ حوؿ القدس والتصاريح الضرورية لدخوؿ القدس عبر 

استمرار عزؿ المدينة المقدسة عف  أدىالحواجز العسكرية المقامة عمى الجدار الفاصؿ   وقد 
محيطيا الفمسطيني الى منع وحرماف المواطنيف الفمسطينييف مف الضفة الغربية وغزة مف الوصوؿ 

الهرجع وأفاد  لمخدمات الصحية في القدس والذي يعتبر انتياكا لجميع الموا يؽ واألعراؼ الدولية.
واألطباء والممرضيف والعامميف في منع حركة المرضى ومركبات اإلسعاؼ  ( 2001السابؽ  )

المرافؽ الصحية مف الوصوؿ الى ىذه المرافؽ اال بعد الحصوؿ عمى تصاريح خاصة يكوف فييا 
 الرفض الجواب النيائي في معظـ الحاالت.

 
وقد زاد بناء جدار الفصؿ العنصري في القدس مف وطأة الفصؿ ليس فقط بيف مدينة القدس 

وبمدات القدس عف بعضيا البعض وحـر سكاف ىذه المناطؽ مف  ياءإحوالضفة الغربية بؿ عزؿ 
تقديـ الحد  أووالصحية داخؿ المدينة واستخداـ سياسة التيميش  االجتماعيةالمرافؽ  إلىالوصوؿ 
الخدمات لممقدسييف عمى صعيد البنية التحتية وصحة البيئة وخدمات الطب الوقائي  األدنى مف

السمطة  إمكانيةعدـ  إلىباإلضافة  (5بالهمحؽ رقـ )و موضح كما ى والصحة النفسية وغيرىا
 أماـ أخرىالمادية تعتبر تحديات  إمكانياتياالوطنية الفمسطينية بالعمؿ المباشر في القدس وضعؼ 

ضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ  إلى  (2012)البابا   جهاؿ   وأشار الخدمات الصحية في المدينة  
ىناؾ نقصا حادا في  إفمقدمي الخدمات الصحية وعدـ وجود مرجعية صحية في المدينة حيث 

التمويؿ لمخدمات الصحية في المدينة المقدسة وعزوؼ معظـ المانحيف الدولييف عف تقديـ الدعـ 
 ألسباب مختمفة .

 

د األسرة المرخصة الحالية التي يصؿ تعبر إدارات المستشفيات عف قمقيا وتخوفيا مف تخفيض عد
سرير مرخص في القدس الشرقية بسبب تدني عدد المرضى .إف عدد األسرة  500 مجموعيا إلى
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المرخصة الممنوحة إلى مستشفى محدد يعتمد  طبقًا لوزارة الصحة اإلسرائيمية  عمى عدد المرضى 
شرقية  يعطي التفتيش السنوي طبقًا لمستشفيات القدس ال الذيف يمنحوف خدمات مف المستشفى.

الذي تجريو وزارة الصحة اإلسرائيمية تقييمًا حوؿ وضع المستشفى مف ناحية استخداـ كامؿ الطاقة 
عدد األسرة المرخصة.  االستيعابية لألسرة المرخصة  وفي حاؿ لـ يحصؿ ذلؾ  يمكف تخفيض

الست في القدس الشرقية  ـ أمر إلى المستشفيات2005إضافة إلى ذلؾ  صدر وألوؿ مرة في عاـ 
( بالرغـ مف تصنيفيا كمؤسسات خيرية .احتسبت بمدّية القدس رنوناأل ابوجوب دفع ضريبة البمدية )

ـ مما أدى إلى 2003فاتورة الضريبة التي أرسمتيا إلى المستشفيات بأ ر رجعي ابتداء مف عاـ 
ا ورد مف السمطات اإلسرائيمية  تكاليؼ إضافية تيدد بضرب ىذه المؤسسات الطبية ماليًا. وفقًا لم

اإلعفاء الضريبي الذي تمتعت بو ىذه المؤسسات الخيرية لـ يعد قائمًا ألف المستشفيات لـ تكف 
ـ و في ظؿ الحكـ األردني. 1948مؤسسات مسجمة داخؿ دولة إسرائيؿ بؿ سجمت في عاـ 

 600,000فاتورة األرنونا وصمت في بمستشفى المقاصد إلى  أف  (2001شحادة  ىدى  )وأفادت 
دوالر أمريكي ويخشى مستشفى العيوف مف وجوب تخفيض الخدمات إلى المرضى لضماف عدـ 

 إفالس المستشفى.
مستشفيات القدس الشرقية أدت  إلىإف المصاعب التي يواجييا الفمسطينيوف عند المحاولة لموصوؿ 

فكتور نهور الهدير التنفيذي  وليد وأشارلفمسطينييف مف ىذه المرافؽ. كبير في أعداد ا الى ىبوط
والضفة  )أف عدد المرضى في العيادات الخارجية مف قطاع غزة العاـ لهستشفى أوغستا فكتوريا

ـ  ويستمر العدد في التناقص. وتناقص 2003ـ و 2002الغربية قد ىبط الى النصؼ ما بيف عاـ 
٪ لمجمؿ خدماتيا الطبية  30ستشفى أوغستا فكتوريا بنسبة زادت عف عدد الحاالت المرضية في م

ـ  ىبط عدد مرضى غرفة الطوارئ في مستشفى المقاصد 2005ـ و 2002 وفي الفترة ما بيف
  مريض(.  15,033الى  31,417٪ مف  50بنسبة 

شكمة  الم المستشفى ولمعالجة ىذه إلىوىو رقـ يوضح المصاعب التي يواجييا المرضى لموصوؿ 
ينقؿ مستشفى أوغستا فكتوريا المرضى والطواقـ الطبية مف الضفة الغربية الى القدس الشرقية 

حافالت خاصة مع الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف السمطات اإلسرائيمية. وقد أقاـ المستشفى  بواسطة
 داخؿ المستشفى لممساعدة في الحصوؿ عمى تصاريح لممرضى. أيضًا مكتب خاص

خدمة الرعاية السريرية في المستشفيات. وقد سجمت منظمة األونروا ىبوط كبير  وقد تأ رت أيضاً 
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المرضى المسجميف لمرعاية السريرية في المستشفيات الرئيسية ال الث التي تعنى بشؤوف  في عدد
الالجئيف يضع تدىور ظروؼ التنقؿ والعبور إلى القدس الشرقية المستشفيات تحت ضغوطات مالية 

الذي يتوجب عمى الناس “المطمع الحاجز النفسي -أوغستا فكتوريا  مدير مستشفى متزايدة. يصؼ
بوجود تصاريح. التأخير عمى الحواجز العسكرية   أف يتخطوه مف أجؿ الوصوؿ إلى القدس حتى

كبير لدرجة أف العديد مف الناس ال  والطرؽ االلتفافية الطويمة والمضايقات المحتممة تؤ ر بشكؿ
بأخبار جيدة عمى  اولة السفر. إف التناقص المتواصؿ ألعداد المرضى ال يبشريريدوف حتى مح

 صعيد استدامة المستشفيات.
 

 استراتيجيات تحسيف الخدهات الصحية: 7.2.1
 

االستراتيجيات التي مف شأنيا تحسيف واقع الخدمات الصحية في القدس والمتم مة بتطوير وتوسيع 
ومراكز الصحة األولية في المناطؽ خارج حدود بمدية القدس وايجاد نظاـ تحويمي  شبكة العيادات

عيادات ومراكز الصحة التابعة لوزارة الصحة الفمسطينية وتحسيف  لممستشفيات في القدس مف
نوعي لمستشفيات القدس بما يؤىميا اف تكوف مرجعية مينية  وتطوير برامج الصحة النفسية وتطوير

وتتم ؿ كذلؾ بتطوير مراكز اإلسعاؼ التابعة لميالؿ األحمر الفمسطيني  وذات كفاءة وقدرة عالية.
برامج  برامج الصحة الوقائية والت قيؼ الصحي عبر تطوير وافتتاح مراكز اخرى في القدس وتعزيز

والمخدرات واألمراض المنقولة جنسيا وتطوير  الصحة المدرسية وبرامج لمشباب لمكافحة التدخيف
وأفاد مف المستوطنات اإلسرائيمية  برنامج صحي يختص بصحة البيئة وخصوصا لممناطؽ القريبة

 )أف وجود ىذه المرجعية الصحية في د. رفيؽ الحسيني منسؽ شبكة مستشفيات القدس الشرقية
الصحية والبعد عف التنافسية السمبية  القدس ييدؼ لمعمؿ عمى تجنيد األمواؿ لمؤسسات القدس

وتنظيـ برامج الضغط والمناصرة لمقدس خصوصا فيما يتعمؽ بانتياكات االحتالؿ في مجاؿ 
 وحقوؽ اإلنساف. الصحة
 الدراسات السابقة: 2.2

 

بعنواف:  القدس الشريؼ الواقع وتحديات  (:1999)دراسة وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية 
والتي َعَرَضْت واقع التعميـ في المدينة المقدسة بشقيو األكاديمي والميني   المستقبؿ )دراسة مسحية(
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وقد تميزت ىذه الدراسة والمشكالت والمعيقات التي يعاني منيا التعميـ الفمسطيني في القدس  
في الخاص بواقع التعميـ في القدس  ضمف جداوؿ ومعطيات بشموليتيا مف ناحية الجانب الوص

ي لمدلوالت ىذه األرقاـ بشكؿ يعطي صورة دقيقة تشمؿ المؤسسات والجمعيات موتحميؿ كرقمية 
وتطّرقْت ىذه الدراسة إلى أىـ اإلنجازات التربوية التي الوطنية القائمة عمى التعميـ في القدس  كما 

تسمـ وزارة التربية والتعميـ مسؤولية التعميـ الفمسطيني. كذلؾ  تحققت خالؿ المدة التي رافقت
َعرضت الدراسة المسح الشامؿ لالحتياجات الممحة عمى المدى القريب واالحتياجات متوسطة 

وغيرىا وكمفة ىذه  المدى في مجاؿ البناء المدرسي والتقنيات التعميمية واألجيزة والخدمات المساندة
   نظرا الدراسة مف أىـ المرجعيات التي تخص واقع التعميـ في القدساالحتياجات  وتعد ىذه 

لشموليتيا ودقة معطياتيا ومعالجتيا لمقضايا األك ر إلحاحا فيما يتعمؽ بواقع التعميـ في مدينة 
   أما الجانب التحميمي الكمي فمـ تتطرؽ لو ىذه الدراسة لكونيا دراسة وصفية.القدس
 

 :(2005لدراسات في وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية )دراسة دائرة الهعموهات وا
   األسباب  واإلجراءات الوقائية والعالجية بعنواف  ظاىرة التسرب مف المدارس في مدينة القدس

أجرتيا دائرة المعمومات والدراسات بالتعاوف مع مركز الصحة المدرسية واإلرشاد التربوي  والتي 
لمتعميـ العاـ  سعت ىذه الدراسة إلى إيجاد مؤشرات تربوية واضحة لوضع السياسة واإلدارة العامة 

التربوية لمحد مف ظاىرة التسرب وذلؾ مف خالؿ: تعّرؼ األسباب والعوامؿ الحقيقية التي تقؼ وراء 
تسرب الطمبة مف المدارس  و بحث فعالية بعض اإلجراءات الوقائية التي تحد مف التسرب مف 

بوزارة وتضمف ذلؾ سؤاؿ أولياء األمور حوؿ الدور المنوط  المتسربيف وأولياء أمورىـوجيتي نظر 
ذات االختصاص ودور المؤسسات األىمية والجمعيات القائمة عمى التعميـ التربية والتعميـ وطواقميا 

  وبحث فعالية بعض اإلجراءات العالجية التي تساعد عمى المدارسلمحد مف ظاىرة التسرب مف 
عادة تأىيؿ لمطمبة الذيف ال يرغبوف في  عودة المتسربيف إلى مقاعد الدراسة   واقتراح فرص تأىيؿ وا 

العودة إلى الدراسة  وبناء قاعدة معموماتية شاممة وعميقة عف واقع ظاىرة التسرب وأسبابيا  وبناء 
 أدوات متابعة لرصد ظاىرة التسرب مف قبؿ مدير المدرسة.

 
 (:2008في وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية )دراسة وحدة شؤوف القدس 
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  أعدتيا 2007/2008وىي عبارة عف  تقرير عف قطاع التعميـ في القدس الشريؼ لمعاـ الدراسي 
تناوؿ التقرير التعميـ في القدس ربية والتعميـ العالي الفمسطينية  وقد وحدة شؤوف القدس في وزارة الت

والتعميـ الميني  كما تناوؿ ظاىرة التسرب في مدارس مدينة القدس  والجيات المشرفة عميو  
وتطور المدارس الحكومية  ووضعية األبنية المدرسية  والمشكالت التي تخص التعميـ في مدينة 

لتطوير قطاع  الجدار الفاصؿ في قطاع التعميـ  وتضمنت الدراسة رؤية إستراتيجية القدس  وأ ر
وأفادت القدس  سات والجمعيات المقدسية القائمة عمى قطاع التعميـ في التعميـ في القدس والمؤس

إلى النقص الحاد في الغرؼ الصفية يصؿ إلى  مشيرة  واقع المباني الدراسية مأساوياً الدراسة أف 
معظـ األبنية المدرسية ىي عبارة عف مباٍف سكنيٍة مستأجرة يوجد قسـ  غرفة  وأف 1800حوالي 

 وال توحي باألجواء الحميمة لمدارس نموذجية متنا ر بحيث ال يضميا مبنى واحدكبير منيا بشكؿ 
وكذلؾ فإنيا ال تفي بالشروط التعميمية التربوية وال الصحية وال النفسية وتنقصيا المرافؽ التربوية 

سمبيات المباني  المختمفة كالسػاحات والمالعػب والقاعػات والمختبػرات والمكتبات باإلضافة إلى 
المدرسية المستأجرة وتكاليؼ االستئجار السنوية )لمدارس األوقاؼ وحدىا( يصؿ إلى حوالي مميوف 

وىذا يعطي شعورا بعدـ االستقرار لممدرسة التي  . دوالرا سنويا مما يشكؿ عبئا ماديا عمى التربية
ارت كما أش  تتعرض البتزاز بعض مؤجري المباني  الذيف ييددوف باإلخالء مف وقت إلى آخر

مخالفات وغرامات وأتعاب محاماة تصؿ  الدراسة إلى القوانيف الصارمة عمى األبنية المدرسية م ؿ 
وضع )مظمة( عمى سطح المدرسة في ظؿ  ألؼ دوالر سنويا عمى سبيؿ الم اؿ بسبب 30الى 

تقي األطفاؿ حر الشمس ومطر الشتاء أو توسعة غرفة صفية تتسع  غياب ممعب أو ساحة مدرسية
حرماف الطالب مف المرافؽ التربوية  يؤدي إلى يف طالبا يدرس بيا أربعوف طالبا وىذا بدوره لعشر 

المختمفة في مدرسػتو ومػف السػاحات والمالعػب والقاعات والمختبرات والمكتبات وغير ذلؾ وبالتالي 
تو األساسية  فال يشعر أنيا تمبي احتياجا . عالقتو مع مدرستو ومحبتو وانتماءه ليا يؤ ر سمبا عمى

 وبالتالي ال يجد راحتو فييا.
 

 (   : بعنواف "وضع التعميـ في القدس تحت االحتالؿ: 2014هؤسسة أوتشا  ) دراسة 
مشكمة ىي النقص في عدد الصفوؼ  أىـ أفلقدس وحدد وضع التعميـ في ا إلىرؽ التقرير تط

المدرسية و تشير األرقاـ   وجود ما يزيد عف خمسة آالؼ طفؿ فمسطيني ال يحضر وف إلى 
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مدارسيـ في القدس الشرقية بسبب عدـ توفر غرؼ صفية تستطيع استيعاب الطالب في المدارس 
راسة في المدارس صاريؼ الدالحكومية  وفي ذات الوقت ال يستطيع أولئؾ الطمبة تحمؿ عبء م

في القدس العربية مف مشاكؿ في األبنية يعاني قطاع التعميـ وأفادت ىذه الدراسة أف الخاصة  
والغرؼ الصفية  وذلؾ لصعوبة الحصوؿ عمى رخص لبناء مدارس مف البمدية. ولعدـ توافر أراض 

كمدارس  لذا فيي غير ليذه الغاية تمجأ الوزارة إلى شراء أو استئجار مباٍف سكنية الستعماليا 
( متر مربع لمطالب 0.9-0.5مالئمة مف الناحية التعميمية  حيث تراوح الك افة الصفية فييا بيف )

( متر مربع لمطالب الواحد  ما يؤدي إلى 1.50-1.25الواحد  بينما النسبة العالمية تراوح بيف )
دا عف أف غالبية ىذه المدارس اكتظاظ الطمبة في الصفوؼ وعدـ توافر بيئة تعميمية جيدة  ىذا ع

تفتقر إلى الترميـ والصيانة الدورية  خاصة المدارس الموجودة في البمدة القديمة  حيث إف غالبيتيا 
قديمة  وبالرغـ مف ذلؾ فإف إقباؿ الطمبة عمييا كبير لتمّسؾ األىالي بيا لوجودىا داخؿ األسوار  

مؾ المدارس إلى المالعب وساحات اصطفاؼ لممحافظة عمى التجمع السكاني داخميا  وتفتقر ت
القدوهي  سعاد   وأفادت  لمطمبة  والمظالت الواقية والمختبرات العممية والعموـ المنزلية والحاسوب

وضع التعميـ في مدارس القدس العربية لمعاـ الدراسي   في دراستيا حوؿ (2008)
ألؼ طالب مقدسي مف بيانات  24تساءلت جمعيتا حقوؽ المواطف: أيف اختفى )ـ  2007/2008

تشجيع لمشاريع ييودية واستيطانية و نقص حاّد في الغرؼ التدريسية   فيناؾ السمطات اإلسرائيمية؟ 
نسب تسرب عالية  وتمييز صارخ في ووجود عمى أراٍض عامة بداًل مف بناء مدارس عمييا  

عامًا  18-6فمسطينيًا مف جيؿ طفاًل  106,534مف بيف فيناؾ •   . (الميزانيات والكوادر البشرية
 3,806يظيروف في السجالت الرسمية  إضافة إلى  86,018يقطنوف في القدس الشرقية  فقط 

أطفاؿ في جيؿ الخامسة ال ُيعرؼ بأي روضات يمتحقوف. ىذا يعني أف السمطات المسؤولة ال تعمـ 
غرفة  1100لرغـ مف نقص عمى ا  ألؼ طفؿ مقدسي يتمقوف تعميمًا أـ ال  وأيف.  24إف كاف نحو 

تدريسية  فإف المسؤوليف السياسييف  ومنيـ رئيس بمدية القدس  يفّضموف تشجيع مخططات 
استيطانية في قمب األحياء الفمسطينية فوؽ المساحات العامة القميمة المتبقية لالستخداـ العاـ في 

 القدس الشرقية.
 (.2008)المرجع السابؽ  
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  تقريرًا شاماًل يرصد نشرت جهعية عير عاهيـ(ـ 2013-2012ية لعاـ )مع بداية السنة الدراسو   
ويعرض التقرير    مظاىر اإلىماؿ والتيميش التي تسري في جياز التعميـ في القدس الشرقية. 

الذي يأتي بعنواف  العالمة: راسب   لمعديد مف اإلشكاليات التي يواجييا جياز التعميـ في القدس 
بشكؿ أو بآخر إلى انتياكات صارخة لمحؽ األساسي لمسكاف في التعميـ.  الشرقية  والتي تؤدي

يتضمف التقرير تفاصيؿ وأرقامًا مقمقة تعكس النقص الحاّد في الغرؼ التدريسية  وعدـ المبادرة إلى 
بناء مدارس جديدة في مقابؿ تشجيع مشاريع استيطانية وييودية مك فة في قمب األحياء الفمسطينية. 

قرير عف قمة الكوادر البشرية المينية العاممة في المدارس  والنسب العالية لتسرب يتحدث الت
الطالب  والنقص الحاد في الروضات الكافية الستيعاب أجياؿ ال ال ة والرابعة  وغيرىا ك ير مف 

)التقرير الجديد الذي يرصد وضع جياز التربية والتعميـ في القدس الشرقية  دائرة  مظاىر التيميش
 ـ.2013ؤوف القدس  منظمة التحرير الفمسطينية  ش
 

لمتنهية القطاعية  اإلستراتيجية( الخطة 2010وحدة القدس  ديواف الرئاسة الفمسطيني  )دراسة 
عمى الخطة  وقد ركز الباحث في قراءتو في ىذهالقدس: منشورات االتحاد األوروبي   في القدس 

واحتياجاتو  وتأ ير االحتالؿ السمبي عمى قطاع التعميـ في واقع التعميـ في القدس ما تضمنتو حوؿ 
  وتضمنت الرؤية اإلستراتيجية والخطة اإلستراتيجية لقطاع التعميـ في القدس  وتطرقت لمدينةىذه ا

االحتالؿ بحدِّ ذاتو مف أكبر العوامؿ المعيقة إلى أىـ معيقات قطاع التعميـ وىو االحتالؿ  معتبرًة 
فمسطيف  حتى لو لـ يتعمَّد سياساِتو المشيورَة مف إغالؽ المدارس والجامعات واعتقاؿ لمتعميـ في 

الطمبة والمدرسيف في كمييما  وغمؽ الطرؽ  ومنع الوصوؿ إلى المؤسسات التعميمية  وغير ذلؾ  
حباطا عمى المعمـ والمتعمـ  ويعمؿ  لوال النضاؿ الفمسطيني المتعدد األشكاؿ   ما ينعكس سمًبا وا 

 عمى ىّز  قة التالميذ والطالب بالنماذج  وأىمُّيا الوالُد والمعمـ.
وم اال عمى عقبة االحتالؿ العنيدة  في مقابؿ التصميـ الفمسطيني األكيد عمى استمرار العممية 
التعميمية وبموغيا كؿ الفمسطينييف  َنْذُكر دوَر جامعة القدس المفتوحة التي استوعبت الطالب غير 

؛ فأسيمت في توسيع دائرة الخريجيف في عدد مف التخصصات القادريف عم ى االنتظاـ الممـز
اإلنسانية والتربوية  ولكنيا اصطدمت بمحددات االحتالؿ حيف حاولت َشْمَؿ األسرى في سجوف 
االحتالؿ  وكانت سمحت  منذ نشأتيا  لألسرى باالنتساب إلييا  لكف إدارة السجوف منعت ذلؾ 
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ر الدولي؛ لتسيـ في ة بإدخاؿ مقرراتيا لمسجوف مف خالؿ الصميب األحمكميا  واكتفت الجامع
يكوف العامؿ الماديُّ مف أبرز تجميات   فقد عمى التَّعميـ اإلنفاؽت قيؼ األسرى  أما بخصوص 

االحتالؿ المادية  حيث تعاني السمطة الفمسطينية والفمسطينيوف أزمًة مالية بنيوية  ومع ذلؾ يستمر 
يمي في النيوض عمى قدميو  ماليا  وذلؾ بفضؿ تنوع مصادر التمويؿ  وتسيـ وزارة القطاع التعم

التربية والتعميـ العالي بقدر ممحوظ مف ىذا التمويؿ والرعاية لمطمبة  وال سيما في مرحمة التعميـ 
مف المدارس يبقى أقؿَّ مف الالـز  إذ يعاني المعمموف   لكف اإلنفاؽ الحكومي العاـ عمى   الجامعي

أزمة السمطة المالية  ويشعر المعمموف بنوع مف اإلجحاؼ؛ ما يؤ ر  سمبا عمى مكانة المعمـ ورضاه 
 الوظيفي  وينعكس دوف قصد  عمى فعاليتو وأدائو.

 
بعنواف التعميـ في القدس  ( 2012) دراسة وحدة شؤوف القدس  وزارة التربية والتعميـ العالي

  ديمة السماف. استعرضت الدراسة واقع التعميـ في القدس مف حيث خضوع  المحتمة تحد وصمود
غياب رؤية فمسفية  إلى واديالمدارس إلى خمس جيات إشراؼ مما يضعؼ التنسيؽ بينيا 

استراتيجية المعالـ  يصعب في ظميا التعامؿ مع الواقع التعميمي المقدسي بحكمة ومينية مما 
 الطالب المقدسي.يصعب تنمية مفيـو المواطنة لدى 

 

كما أفادت الدراسة أف االحتالؿ اإلسرائيمي  قد استيدؼ قطاع التعميـ في القدس منذ ضـ القدس 
ىادفا لمنيؿ مف اإلنساف والطالب المقدسي  مف أجػؿ تذويبػو وصػيره فػي المجتمػع 1967عاـ 

الشباب إلى سوؽ توجيو  اإلسرائيمي وطمس ىويتو الوطنية  وتفريغو مف مضمونو  إضافة إلى
وقد قوبؿ ذلؾ بوقفة وطنية فمسطينية مشرفة رافضة   العمؿ اإلسرائيمي كأيدي عاممة رخيصة 

لمقوانيف اإلسرائيمية مف قبػؿ المجتمع المقدسي.. ) أفرادا ومؤسسات(.. الذيف تصػدوا بقػوة لمحاولػة 
كبيرا.. حيث أعمف عػف  صدى تيويػد وأسرلة التعميـ  وأفادت بأف الوعي المجتمعي المقدسي كاف لو

مخاوفػو مػف عممية السيطرة عمى فكر اإلنساف الفمسطيني العربي.. ومحو ذاكرتو.. واسػتبداليا 
والتي  -كحػؿ سريع -بذاكرة صييونية.. وقد تمخض عف ذلؾ فتح مدارس األوقاؼ اإلسالمية .. 

أنقذت عروبة المناىج في  كانت بم ابة صماـ أماف.. أعاد االطمئناف لممجتمع المقدسي.. حيث
القدس واستوعبت الطمبة والمدرسيف جنبا إلى جنػب مع المدارس األىمية الوطنية  وبذلؾ تـ إعػادة 
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المنياج األردني الذي كاف يدرس في ذاؾ الوقت  وقاـ االحتالؿ بإجراء بعض التعديالت عمى 
مة لميويػة الفمسطينية  وأضافت معظـ مواد العموـ اإلنسانية بيدؼ تزوير وطمس كػؿ مػا يمػت بصػ

 . المغة العبرية كمغة أجنبية  انية غير المغة االنجميزية
 

لمقدس   اإلستراتيجية(: الخطة 2012) دراسة الهجمس االقتصادي لمتنهية واإلعهار "بكدار
والصحة التعميـ  ياستعرضت الدراسة كافة القطاعات التنموية واحتياجاتيا  وتضمنت واقع قطاع

 التعميـ يفي القدس واحتياجات قطاعوالصحة عمى التعميـ السمبي في القدس وأ ر االحتالؿ 
 وفيما يمي أىـ ما تضمنتو ىذه الدراسة حوؿ قطاعي التعميـ والصحة:والصحة  

 أواًل: قطاع التعميـ في القدس:
 أىميتو كمدخؿأف لمتعميـ أىمية خاصة عند الشعب الفمسطيني  فباإلضافة إلى أفادت الدراسة 

البشرية وبالتالي كمدخؿ الـز لعممية التنمية االقتصادية واالجتماعية أساسي مف مدخالت التتنمية  
الشاممة  فيو بالنسبة لمشعب الفمسطيني سالح لمعركة الوجود التي فرضيا عميو االحتالؿ 

ا زاؿ يتعرض ليا  ومعركة الحفاظ عمى ىويتو ومقاومة مشاريع التصفية التي كاف وماإلسرائيمي  
ومنيا تمؾ القيود في القدس  وتطرقت الدراسة إلى القيود التي فرضيا االحتالؿ عمى التعميـ 

ونتيجة لذلؾ تواجو المدارس في المفروضة عمى بناء مدارس جديدة وتوسيع المدارس القائمة  
 القدس خطر اإلغالؽ واليدـ.

 ثانيًا: قطاع الصحة في القدس:
أفادت الدراسة بأف قطاع الصحة يشكؿ رافدًا أساسيًا لمخدمات الصحية في باقي األراضي 

خاصًة في مجاؿ الخدمات التخصصية  إذ أف مستشفيات القدس تقدـ خدمات الفمسطينية المحتمة  
صحية عمى مستوى االختصاص في مجاؿ عالج أمراض عضاؿ كاألوراـ ومرض الكمى والقمب  

الؿ الرامية إلى عزؿ القدس عف محيطيا العربي فقد تعرض ىذا القطاع كما وضمف سياسة االحت
كؿ القطاعات األخرى في مدينة القدس إلى التضييؽ المستمر مف قبؿ سمطات االحتالؿ إلضعافو 
وعدـ تمكينو مف القياـ بدوره في خدمة السكاف المقدسييف وكافة الفمسطينييف في األراضي المحتمة 

مشاكؿ كؿ قطاع مف ىذيف القطاعيف ووضعت الرؤية والخطة اإلستراتيجية وعالجت الدراسة 
 حوليما.
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  رسالة ماجستير  الصراع عمى السيادة وهستقبؿ القدس(  1999دراسة هزعؿ  د. عبد الكريـ  )

فمسطيف: جامعة بيرزيت  وتناولت مكانة القدس وطبيعة وأبعاد الصراع عمييا بما يشمؿ البعد 
  وتناوؿ البعد الدولي لقضية القدس وكافة األطروحات الدولية والقانوني واأليدلوجي وال قافيالديني 

منتقدًا السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس لكونيا تقوـ عمى أساس حوؿ السيادة في مدينة القدس  
ي تعزيز الوجود اإلسرائيمي في القدس عمى حساب سكانيا األصمييف  موضحًا الموقؼ الفمسطين

 والعربي والدولي المغاير لمموقؼ اإلسرائيمي.
 

وقػػد استرشػػد فػػي تحميمػػو بخبػػراء فػػي القػػانوف القػػانوف الػػدولي   يواسػػتعرض د. مزعػػؿ وضػػع القػػدس فػػ
أف القػدس  حتػى صػدور قػرار التقسػيـ رقػـ الدولي دوي مصداقية عمى المستوى العػالمي مشػيرًا  إلػى 

وضع قػانوني خػاص يميزىػا  أي  ليس ليا 1947في التاسع والعشريف مف تشريف ال اني عاـ  181
عػػف سػػائر األرض الفمسػػطينية حيػػث كانػػت القػػدس جػػزءًا مػػف فمسػػطيف عنػػد وقوعيػػا تحػػت االحػػتالؿ 

عصػبة األمػـ تحويػؿ االحػتالؿ     ومػف  ػـ تحػت االنتػداب البريطػاني بعػد قػرار1917البريطاني عػاـ 
فالقدس لـ تذكر عمى وجو التحديد في و يقة االنتداب عمى فمسطيف  ممػا    1922الى انتداب عاـ 

يعني قانونيا اف ىذه المدينة كانت تعتبر جزءا متمما لفمسػطيف.  فاالنتػداب فػي مي ػاؽ عصػبة األمػـ 
ا تحػػت وطػػأة الظػػروؼ القاسػػية فػػي المتحػػدة وصػػؼ الشػػعوب غيػػر القػػادرة عمػػى الوقػػوؼ عمػػى قػػدميي

العالـ.  واعتبػر المي ػاؽ أيضػا بعػض الشػعوب  التػي كانػت تنتمػي سػابقا الػى االمبراطوريػو الع مانيػة 
مستقمة مؤقتا. وفسر ىذا بأنو يطاؿ فمسطيف مف غير شػؾ.  امػا وعػد بمفػور فيػو تعبيػر عػف سياسػة 

اب عمػػػػى فمسػػػػطيف. وكمفػػػػت بريطانيػػػػا بريطانيػػػػة  ولػػػػـ يصػػػػبح ممزمػػػػا اال عنػػػػدما انػػػػدرج نظػػػػاـ االنتػػػػد
باالنتداب  والعمؿ عمى تنفيذ وعد بمفور  الذي ييدؼ الى إقامة وطف لمييود في فمسطيف  وليس في 

  .كؿ فمسطيف 
 

 (  وعنوانيا الوضع القانوني لهدينة القدس وهواطنييا العرب 2013دراسة حمبي  أساهة  )
والتي تناولت القضايا الرئيسية المتعمقة بمحاد ات الوضع النيائي في عماف: دار المعرفة  

اإلسرائيمية. وبح ت في السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس وحممت  -المفاوضات الفمسطينية 
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(  كما 1967التشريعات اإلسرائيمية الرامية إلى تعزيز سيطرة إسرائيؿ عمى المدينة )منذ سنة 
 .إلى تضييؽ الخناؽ عمى المواطنيف العرب ودفعيـ لميجرةعالجت السياسات الرامية 

 

وناقشت ىذه الدراسة  التغيرات القانونية الناجمػة عػف ضػـ القػدس العربيػة وأ ػر ذلػؾ في حقػوؽ 
السػكاف الفمسػطينييف  كمػا يعػرض لالتفػاؽ الػذي وقعتػو إسػرائيؿ مػع الفاتيكػاف وأ ره في مستقبؿ 

ىػػػذه الدراسة  وىػػػي الخػػػامسة في سمسػػػمة دراسات  قضػػػايا المرحمػػػة األخيػػػرة مػػػف تعتبػػػر  .القدس
اإلسرائيمية  فػائقة األىميػة  وال سػيما في ىػذه المرحمػة التػي تشػػتد فييػػا  -المفاوضات الفمسطينية 

لمشػػروع في بحػث قضػايا المرحمػة  وتيػػرة االسػػتيطاف  ويسػػتعد الطرفػػاف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي
األخيػرة مػف المفاوضػات  وفي مقػدميا قضػية القػدس    وىو مرجع ال غنػى عنػو ألي باحػث أو 
كاتػب أو سياسػي أو إعالمػي أو رجػؿ قػرار  نظػرًا إلى مػا يتضػمنو مػف معمومات دقيقة وتفصيالت 

ني ومحػاـ ممػارس حػائز الماجسػتير في القػانوف مػف ميمة. والمؤلؼ األستاذ أسامة حمبي باحث قانو 
الجامعػة العبريػة في القػدس والماجسػتير في القانوف أيضًا مف الجامعة األميركيػة في واشػنطف ولػو 
عػدة دراسػات محكمػة ومؤلفػات معمقة في األوضاع القانونية لمقدس ولمسكاف العرب تػػػػحت 

 . االحتالؿ
والتي  "القدس "أفكار و تطورات فمسطينية الصراع عمى( 2004  د. هيدي  )دراسة عبد اليادي
فيما يخص مسألة النزاع حوؿ القدس منذ التسعينات مف القرف التي طرأت تناولت التغيرات 

  وركزت الدراسة عمى نقاط التحوؿ ىذه  حيث أنيا تدلؿ عمى  2004الماضي ولغاية العاـ 
يجاد الخيارات الخالقة إليجاد حموؿ وتناوؿ ذلؾ األىمية المتزايدة البتكار  آليات حؿ الخالفات وا 

 باسيا. ضمف حمقات النقاش التي نظمتيا
 

ما  تزاؿ ظمت تم ؿ واحدة مف المشكالت التي اعترضت  وال د. ميدي أف مشكمة القدسوأفاد 
الذي تشغمو مدينة يسمى مسيرة السالـ في الشرؽ األوسط  ولعؿ اإلدراؾ بأىمية المكانة والموقع 

بالنسبة إلى الخطة الدولية الرامية إليجاد تسوية لمصراع العربي الفمسطيني اإلسرائيمي  ىو  القدس
الذي حدا بالعديد مف الجيات المحمية واإلقميمية واألوساط الدولية سواء داخؿ األمـ المتحدة أو 

ه المشكمة  وبما يكفؿ إعادة خارجيا إلى المبادرة بتقديـ بعض المقترحات بشأف كيفية حؿ ىذ
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الحقوؽ الشرعية والتاريخ إلى أصحابو الحقيقييف  وقد قدمت مقترحات عديدة مف أجؿ حؿ مسألة 
القدس ويعود ذلؾ إلى واقع أف أطرافًا ك يرة جدًا إلى جانب الفمسطينييف واإلسرائيمييف ميتمة بشأنيا 

ت الخاصة بحؿ مشكمة القدس ىو تدويؿ وتريد أف يكوف ليا رأي في الحؿ. ولعؿ أشير المقترحا
  المدينة بناءًا عمى قرار التقسيـ  ومقترح العاصمة المزدوجة  والحؿ الديني ومقترحات أخرى

 وممخص االقتراحات عمى النحو التالي:
 اقتراح الحؿ الجغرافي لقضية مدينة القدس: تقاسـ الجغرافيا والسيادة في القدس .1
مدينة القدس: اقتراح نظاـ خاص يسمح بحرية العبادة في األماكف اقتراح الحؿ الديني لمستقبؿ  .2

 المقدسة ألتباع الرساالت والديانات السماوية
 اإلداري في مدينة القدس-اقتراح الحؿ البمدي : التقاسـ الوظيفي .3
 

بعد المواقؼ والبرامج اإلسرائيمية والفمسطينية والعربية والدولية تجاه القدس  الدراسة هىذ تواستعرض
التوصؿ إلى حموؿ مرضية لجميع األطراؼ لوضع مدينة القدس يواجو    مؤكدًا أف1967عاـ 
 :ىي تيفعقب
أف إسرائيؿ  الناتجة عف إصرار إسرائيؿ عمى االحتفاظ بالمدينة وتيويدىا. كما العقبة األولى: 

مصممة عمى مقاومة أي تغيير في وضع القدس وتدعـ ذلؾ بقوة السالح ميممة حقوؽ السكاف 
األصمييف الذيف طردتيـ  ميممة قواعد القانوف والعدالة  ميممة الرأي العاـ وقرارات األمـ المتحدة  

ة   لممفاوضة   وفي ولقد أعمنت أف وحدة   القدس   إلى حدودىا   غير قابمة لإللغاء   وغير قابم
نيا  ىذه األوضاع ىؿ يقبؿ العقؿ أف إسرائيؿ ستعترؼ أنيا ضمت القدس بصورة غير شرعيًة وا 
يجب أف تنسحب منيا؟ ال  طبعًا مف الخياؿ أف تصمح إسرائيؿ األخطاء التي ارتكبتيا بأية وسيمة 

 باست ناء العودة إلى القوانيف أو استخداـ القوة .
 وقبوليا ألفعاليا. العقبة الثانية تتهثؿ في دعـ الواليات الهتحدة إلسرائيؿالعقبة الثانية 

فالواليات المتحدة تقؼ دوما إلى جانب إسرائيؿ وتعتبرىا حميفيا اإلستراتيجي في المنطقة وىذا 
يشجع إسرائيؿ لمقاومة أي تعديؿ في وضع القدس والذي يستمد قوتو مف خالؿ المساعدات المالية 

الواسعة. ومف الدعـ السياسي الذي تتمقاه مف حكومات الواليات المتحدة منذ عاـ والعسكرية 
1947. 



 

48 

 
  وىو باحث أميركي مف أصوؿ (  حوؿ الشباب في القدس2004دراسة سبيمبرغ  ستيفف  )

ييودية    أجرى ىذه الدراسة بدعـ مف منظمة اليونيسيؼ  يقوؿ إف المدارس شديدة االزدحاـ  
إداري  كما يسيطر عمييا مناٌخ مف العنؼ المدرسي  فيما تبمغ نسبة التسرب بيف وتعاني مف خمؿ 

%  كذلؾ يعاني ىؤالء الشباب مف انعداـ أماكف العمؿ ومساحات 50المراىقيف الذكور أك ر مف 
الترفيو أيًضا  ويشير إلى االزدحاـ السكاني  بسبب القيود المفروضة عمى تراخيص البناء  األمر 

مف التوتُّر بيف العائالت  ويغيب العديد مف اآلباء عف بيوتيـ  ألفَّ عمييـ ممارسة أك ر الذي يزيد 
مف عمؿ واحد إلعالة أسرىـ  بينما اختار آخروف العمؿ خارج فمسطيف  ويقبع البعض اآلخر 

 .بالسجوف
 

ياء ويصؼ الباحث حياة الشباب الفمسطيني بأنيا قاسية ومخيفة  ففي البمدة القديمة وفي األح
بالمدينة المقدسة  توِقؼ قوات األمف اإلسرائيمية الشباب الفمسطيني يومًيا  وتستجوبيـ    المجاورة

وتطالبيـ بإبراز أوراؽ ُىويتيـ  ويعاني شباب القدس  كما يقوؿ  مف فقداف الُيوية  فُيـ معزولوف 
ادر أغنى ُتغني ىّويتيا وفاقدوف لالتصاؿ ال ابت مع الضفة الغربية األحسف حااًل  والتي تمتمؾ مص

ال قافية والدينية والحاؿ كذلؾ  يجد المقدسيوف عزاءىـ في اإلسالـ  بصفتو منبع الُيوية الوحيد ذي 
المعنى في حياتيـ  كما يجدونو في رمز اإلسالـ ال ابت  المسجد األقصى. وفي ىذا الصدد يقوؿ 

د األقصى في مركز أفكاره وآمالو  سبيمبرغ  إف ُكؿ شاب أجريت معو مقابمة تقريًبا يضع المسج
 .ويروف أي تيديٍد لموصوؿ إليو بم ابة عممية إبادة لذواتيـ الروحية والنفسية

 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2

 

السابقة واقع قطاعي التعميـ والصحة في مدينة القدس والمواضيع ذات الصمة  الدراساتتناولت 
بيا  وأبرزت الدور السمبي لالحتالؿ  وأدلت بنتائجيا وتوصياتيا ليؤكد بعضيا عمى ضرورة 
تطوير ىذيف القطاعيف  باإلضافة إلى أف بعض ىذه الدراسات تناوؿ الصراع عمى القدس  

تو عمى واقع المجتمع المقدسي  ولـ تيمؿ الدراسات السابقة وضع وأبعاد ىذا الصراع وانعكاسا
القدس في القانوف الدولي الذي يؤكد حؽ أبناء الشعب الفمسطيني في القدس في العيش بحرية 
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جراءات  وكرامة في مدينتيـ  وقد استعرضت الدراسات السابقة أ ر التيويد وسياسات وبرامج وا 
 ضمف مشروع االحتالؿ لتيويد القدس. طاعاتاالحتالؿ التي استيدفت كافة الق

 

لكوف  وقد اختار الباحث دراستو دور الجهعيات األىمية في هقاوهة سياسة التيويد في القدس
الجمعيات المقدسية التعميمية والصحية ىي رأس الحربة واألداة الفاعمة في مقاومة سياسات 

دور الجمعيات  بشكؿ كاؼٍ ت السابقة التيويد في قطاعي التعميـ والصحة  ولـ تعالج الدراسا
عمى  ألقت ىذه الدراسة المزيد مف الضوءالعاممة في ىذيف القطاعيف في مقاومة التيويد بحيث 

 إبراز  ىذاكافة المعطيات المتعمقة بسياسة التيويد ليذيف القطاعيف بشكؿ منيجي  وسعت إلى 
طبيعة وتفاصيؿ الدور ليذه الجمعيات وركزت عمى   الجانب مف مقاومة التيويد في مدينة القدس

في مقاومة التيويد  واستيدافيا مف خالؿ إجراءات االحتالؿ بحؽ ىذه الجمعيات  وواقع وجدوى 
ي تعترض عمؿ وتطور ىذه الجمعيات  باإلضافة دعـ وتمويؿ ىذه الجمعيات  وأىـ المعيقات الت

قطاعي التعميـ والصحة والتي  إلى تمكف ىذه الدراسة مف توضيح ووصؼ الجمعيات العاممة في
منيا عمرىا وجية الترخيص  وعدد العامميف والمستفيديف فييا  ليكوف مرجعًا لمباح يف في ىذا 

 المجاؿ.
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 :الفصؿ الثالث
_______________________________________ 

جراءاتيا  هنيجية الدراسة وا 
 

فييا  رغـ اشتماليا عمى معطيات وجداوؿ كمية خضعتليذه الدراسة  الهنيج الكيفيتـ استخداـ 
إذ أنو مف أجؿ االستفادة مف أدوات   لمتحميؿ الكيفي باالستناد لتحميؿ دالالتيا المعطيات الرقمية

واعتمدت المقابمة كأداًة لجمع المعمومات  الكيفية ليتكافؿ المنيج   البحث الكمية تـ استنباط دالالتيا
إجراء مسح شامؿ لمجتمع البحث والذي شمؿ كافة الجمعيات العاممة في قطاعي التعميـ حيث تـ 

( 14(  مؤسسة صحية بما يتضمف مقابمة )7( مؤسسة تعميمية و )7والصحة   إذ تمت مقابمة )
تشكؿ مجتمع الدراسة مف الجمعيات والمؤسسات   شخصية مرجعية في قطاعي التعميـ والصحة.

 قطاعي التعميـ والصحة في مدينة القدس. األىمية العاممة في
 

وقد تـ عمؿ المقابالت بدًء بالجمعيات التعميمية في مدينة القدس ذات الطابع الوطني والتي ال 
مؤسسات تعميمية وىي عمى النحو  7تتقاضى مخصصات مف بمدية االحتالؿ  حيث قابؿ الباحث 

 التالي:
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 الشخصية التي تمت مقابمتيا أسـ المؤسسة
 السيدة ماىرة الدجاني مؤسسة دار الطفؿ العربي. .1
 السيدة سامية خوري جمعية روضة الزىور. .2
 السيدة اعتداؿ األشيب جمعية الفتاة الالجئة )مدرسة الحصاد(. .3
 الشيخ عكرمة صبري مدارس رياض األقصى بفروعيا األربعة. .4
 السيد سمير جبريؿ مديرية التربية والتعميـ )أوقاؼ القدس(. .5
جمعية اليتيـ العربي )المدرسة الصناعية  .6

 ال انوية(.
 السيد مازف أبو السعود

 السيد ضرغاـ عبد العزيز مدارس القدس التعميمية لوكالة الغوث. .7
 

 شخصيات مرجعية في قطاع التعميـ في القدس. 7إذ شممت المقابالت مقابمة أىـ 
مؤسسات صحية وىي عمى  7حث أما بخصوص مقابالت مؤسسات القطاع الصحي  فقد قابؿ البا

 النحو التالي:
 الشخصية التي تمت مقابمتيا أسـ المؤسسة

 الدكتور ماىر ديب مستشفى الفرنساوي .1
 الدكتور عبد اهلل صبري جمعية اليالؿ األحمر /القدس .2
 السيد وليد نمور مستشفى المطمع .3
 الدكتور رفيؽ الحسيني جمعية مستشفى المقاصد الخيرية .4
 السيد أحمد السرور الصحي العربيالمركز  .5
 السيدة بيية العمرة جمعية اإلغا ة الطبية/القدس .6
 الدكتور وضاخ ممحيس مبرة األمير بسمة لممعاقيف .7

 
تـ التحميؿ الكيفي لممقابالت لكؿ مف قطاعي الصحة والتعميـ لكافة بياناتيا بما يضمف تحديد 

 الرئيسية ليذه الدراسة وذلؾ عمى النحو التالي:وتصنيؼ البيانات ومعالجتيا ضمف المحاور 
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دور الجمعيات االىمية في مواجية سياسة  التيويد في قطاعي الصحة والتعميـ في  المحور االوؿ :
 القدس 

 اجراءات االحتالؿ في تيويد قطاعي التعميـ و الصحة. : المحور ال اني
 القدس في قطاعي التعميـ والصحة .مدى مساىمة التمويؿ في مواجية تيويد  المحور ال الث :

 المحور الرابع : الصعوبات والمعيقات التي تواجو تطور قطاعي التعميـ والصحة في القدس.
المحور الخامس : احتياجات تطوير اداء جمعياتنا االىمية في الحفاظ عمى قطاعي التعميـ والصحة 

   وحمايتيما مف التيويد
 

 أسموب التوثيؽ: 1.3
 

)  وفيما ”  APA (”American Psychology Associationاستند أسموب التو يؽ إلى نظاـ 
 يمي المعطيات الخاصة بمنيجية الدراسة:

 المقابمة. أداة البحث:
 

 هحددات الدراسة:                                                                                   2.3
 

قدس في مواجية تيويد ال األىميةستقوـ الدراسة عمى دراسة  دور الجمعيات  الزهانية:الهحددات 
 ولغاية نياية العاـ 1967لقطاعي التعميـ والصحة منذ بداية االحتالؿ اإلسرائيمي لمقدس عاـ 

2016. 
 .في مدينة القدستعنى بقطاعي التعميـ والصحة  التيالجمعيات األىمية  الهحددات الهكانية:

 تعنى بقطاعي التعميـ والصحة في مدينة القدس.       التيمم مي الجمعيات األىمية  هحددات البشرية:ال
        
  :هجتهع الدراسة 3.3

 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الجمعيات والمؤسسات األىمية العاممة في قطاعي التعميـ والصحة 
 في مدينة القدس  واستخدمت الدراسة المسح الشامؿ.
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 صعوبات الدراسة: 4.3 
 

 واجو الباحث الصعوبات التالية:
 الحواجز وصعوبة الوصوؿ إلى المؤسسات والجمعيات المستيدفة. .1
عدـ وجود مراجع عممية وبيانات كافية في القطاعيف تخص عمؿ الجمعيات وأىمية ىذه  .2

 الجمعيات في الحد مف سياسسة التيويد.
لعمؿ المقابمة لكونيـ يم موف المستوى األوؿ في  صعوبة إيجاد وقت فراغ لمشخصيات المرجعية .3

 المسؤولية عف ىذه الجمعيات.
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 الرابع الفصؿ
___________________________________________ 

 وهناقشتيا الدراسة نتائج
 

 نتائج الدراسة: 1.4
 

 : توصيؼ وخصائص جهعيات قطاع التعميـ 1.1.4
 عهر الجهعية التعميهية: 

 

 توزيع الجهعيات التعميهية حسب العهر: 1.4جدوؿ رقـ 
 العمر العدد  النسبة
14.3 1 35-45 
42.9 3 46-55 
14.3 1 56-65 
28.6 2 66-75 

  المجموع 7 100.0
 

أف غالبية جمعيات قطاع التعميـ انشأت قبيؿ أو مع بدايات  الجدوؿ أعالهيظير مف خالؿ 
 فئة العمرعمر جمعيات التعميـ في القدس لدى  ضمف متغيرتبمغ النسبة االعمى  إذ االحتالؿ 
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% ضمف الفئة 14.3مقابؿ  الجمعيات % مف مجمؿ ىذه 42.9عاـ وىـ يشكموف  46-55
باإلضافة إلى وجود  65-56% منيا ضمف الفئة العمرية 14.3عاما و  45-35العمرية 

 . 75-66% مف ىذه المؤسسات ضمف الفئة العمرية 28.6
 

عراقة وطوؿ عمر الجمعيات التعميمية  الفمسطينية في مدينة  إلى وتشير دالالت ىذه األرقاـ
لكونيا كانت مف البداية تمعب الدور المركزي في تغطية احتياجات باقي المحافظات القدس  

في قطاعي التعميـ والصحة  فبعض المدارس في القدس م اًل كاف يرتادىا العديد مف الفمسطينية 
م ؿ مدرسة دار األيتاـ اإلسالمية في وخبرتيا الطالب مف باقي المحافظات الفمسطينية لعراقتيا 

 البمدة القديمة  أما المستشفيات فقد ذكر في ىذه الدراسة مدى مركزية الخدمات الطبية بالنسبة لباقي
التعميمية والصحية المقدسية األىمية   ويعزز ذلؾ تطور خبرة الجمعيات المحافظات الفمسطينية

والذي ساعد عمييا عمرىا المديد الذي لـ يذىب سدى نتيجة بشكؿ تراكمي لغاية يومنا ىذا 
 ميكانزمات متابعة التطورات والمستجدات الموجودة فييا.

 
 جية ترخيص الجهعيات التعميهية:

 جية ترخيص الجهعيات التعميهية:: 2.4جدوؿ رقـ 

 العدد النسبة
 

 جية الترخيص
 

 فمسطيني 1 14.3
 دولي 1 14.3
سرائيمي 3 42.9  فمسطيني وا 
 فمسطيني وأردني 2 28.6
 المجموع 7 100.0

 
تظير النتائج في الجدوؿ أدناه أف النسبة األعمى مف جمعيات قطاع التعميـ ترخيصيا فمسطيني 
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سرائيمي وىـ يشكموف  % مف إجمالي الجمعيات العاممة في قطاع التعميـ  وتأتي بالدرجة 42.9وا 
% مف 28.6ال انية الجمعيات التعميمية الحاصمة عمى ترخيص فمسطيني وأردني أذ تشكؿ نسبتيا 

إجمالي الجمعيات العاممة في قطاع التعميـ  مقابؿ جمعية تعميمية واحدة ترخيصيا فمسطيني فقط 
 .% لكؿ منيما14.3وجمعية تعميمية واحدة أخرى ترخيصيا دولي فقط  مما يشكؿ نسبة 

 

حقب  تالتي مرت بيا ىذه الجمعيات شمموتشير دالالت ىذا الجدوؿ أف التجربة التاريخية الطويمة 
  وىذه التجربة مكنتيا مف التأقمـ مع كافة ساىـ في تنوع جية الترخيصمما تاريخية متعددة 

ينة دفيي مضطرة لمحصوؿ عمى تراخيص الجية التي تحكـ م استمراريتيا أماـالتحديات التي تقؼ 
  كما أف تعدد القدس ابتداًء مف فترة اإلنجميز ومف  ـ العيد األردني وبعده فترة االحتالؿ اإلسرائيمي

جاء مواكبًة لتعدد الجيات التي ترتبط بيا ىذه  الجمعياتالمرجعيات الخاصة بمصدر ترخيص 
مف حيث عمميا   فالمدارس م اًل مضطرة لمتعامؿ مع المؤسسات اإلسرائيمية لمحصوؿ  الجمعيات

التربية  وفي نفس الوقت فإف معظـ نشاطيا التعميمي مرتبط بوزارة قسرًا   عمى تراخيص العمؿ
 .والتعميـ الفمسطينية

 
 العاهميف في جهعيات قطاع التعميـ:توزيع عدد 
 توزيع عدد العاهميف في جهعيات قطاع التعميـ:  4.3 جدوؿ رقـ

 العدد النسبة
 

 عدد العامميف
 

 فأقؿ 19 1 14.3
 30-20 مف 4 57.1
 40-31 مف 1 14.3
 فما فوؽ 41 1 14.3

 المجموع 7 100.0
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( 950)ومدارس األوقاؼ جمعيات قطاع التعميـ في القدس المدارس التابعة لبمغ عدد المعمميف في 
ومدارس    وقد بمغ عدد العامميف مف غير المعمميف في المدارس التابعة لجمعيات قطاع التعميـمعمـ

أما   وذلؾ حسب إحصائيات مديرية التربية والتعميـ في القدس )مدارس األوقاؼ((  220) األوقاؼ
 30-20فقد بمغت الفئة مف  ت دوف المدارس التابعة ليافي الجمعيا بخصوص عدد العامميف

% مف مجمؿ نسبة عدد العامميف في ىذه المؤسسات وىي النسبة االعمى 57.1عامال ما نبسبتو 
فأقؿ  19% )جمعية واحدة( مف ىذه الجمعيات عدد العامميف لدييـ 14.3بيف م يالتيا  مقابؿ 

د % منيـ يزي14.3عاماًل  و  40-31ح ما بيف  % منيـ عدد العامميف لدييـ تتراو 14.3وكذلؾ 
 عاماًل   40عدد العماؿ لدييـ عف 

نالحظ مف خالؿ  كما  في ىذه الجمعيات نسبة كبيرة مف العامميف وجود تشير دالالت ىذا الجدوؿ
إطار رة مف العامميف في ىذه الجمعيات مف المقدسييف  وىذا يصب في ينسبة كب ىناؾ ما تقدـ أف
لمجمعيات والمقدسييف  مف حيث توفير فرص عمؿ مف قبؿ ىذه الجمعيات وتخفيض نسبة الصمود 

 ؤشر واضح لقوة وكبر ىذه الجمعياتالبطالة  باإلضافة إلى أف كبر عدد العامميف ىو م
 

  في الجهعيات التعميهية نسبة حاهمي ىوية الضفة الغربية هف عاهمي قطاع التعميـ
 لعاهمي الضفة الغربية في جهعيات فطاع التعميـ التوزيع النسبي: 4.4جدوؿ رقـ 

عدد العامميف مف  تسمسؿ المؤسسة التعميمية
 الضفة

النسبة مف مجموع 
 العامميف بالضفة

 %0.0 0 جمعية الفتاة الالجئة 
 %2.5 8 جمعية اليتيـ العربي

 %1 2 مدارس رياض األقصى
 %3 9 جمعية دار الطفؿ العربي
 %6.4 25 مدارس وكالة الغوث
 %0.5 2 جمعية روضة الزىور

 %86.6 350 مدارس األوقاؼ اإلسالمية
 %100.0 404 المجموع

لكف الدالالت مف الواضح أف العامميف مف حممة ىوية الضفة في ىذه الجمعيات عددىـ ليس كبيرًا 
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مؤ ر وىاـ في ىذه الجمعيات لكونيـ يحمموف مؤىالت متميزة وكفاءة ومينية إذ  تشير إلى كونو
يظير الجدوؿ أدناه أف المؤسسات التي تحوي نسبة ممحوظة مف العامميف مف الضفة الغربية ىي 

% 54.5جمعية واحدة فقط  وتشكؿ نسبة العامميف لدييـ مف الضفة مف مجموع ىؤالء العامميف 
سستيف منيـ ال يوجد بيا عماؿ مف الضفة الغربية  و الث مؤسسات منيـ بالمقابؿ نرى اف مؤ 

تتراوح نسبة العماؿ مف الضفة منيـ بالمقارنة مع إجمالي العامميف مف الضفة في ىذه المؤسسات 
 .% فقط18.2% إلى 10.9ما بيف 

 
  :عدد الهستفيديف سنويًا هف جهعيات قطاع التعميـ

 سنويًا هف جهعيات قطاع التعميـعدد الهستفيديف :5.4جدوؿ رقـ 
 

التعميهية الجهعيةأسـ   عدد الهستفيديف  النسبة هف هجهوع الهستفيديف  
 جمعية الفتاة الالجئة 183 1.2%
 جمعية اليتيـ العربي 200 1.3%
 جمعية روضة الزىور 217 1.5%
 مدارس رياض األقصى 400 2.7%
 مدارس الوكالة  450 3.0%
 مدارس األوقاؼ 12500 83.6%
 جمعية دار الطفؿ العربي 994 6.7%

 المجموع 14944 100.0%
  

  وتشير يالحظ مف الجدوؿ أدناه أف عدد المستفيديف سنويًا مف جمعيات قطاع التعميـ كبير نسبيًا 
األىمية والدور جيدة تقدميا ىذه الجمعيات باإلضافة إلى  كفاءة وجودةوجود الدالالت مف ذلؾ إلى 

الذي تمعبو ىذه الجمعيات في خدمة المواطنيف المقدسييف في مجاليا  وأف ىذه  الياـ االستراتيجي
يساىـ في الحد مف السيطرة اإلسرائيمية وانتشار أنشطتيا ومستوى مف الكفاءة الجمعيات تحتؿ حيزًا 

  التيويدية. 
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 لتعميـ:الهراحؿ التعميهية التي تشرؼ عمييا جهعيات قطاع ا

 
 الهراحؿ التعميهية التي تشرؼ عمييا جهعيات قطاع التعميـ: 6.4  جدوؿ رقـ

 المراحؿ التعميمية العدد النسبة
 مف أوؿ لتاسع 2 28.6
 مف  الث لتاسع 1 14.2
 مف أوؿ ل اني عشر 4 57.2

 المجموع 7 100.0
 

 قؿ المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ ىذه الجمعيات التعميمية  في الجدوؿ أعاله  يستدؿ مف النتائج
يالحظ مف الجدوؿ أدناه أف إذ   لكوف طالبيا يندرجوف ضمف المراحؿ اإللزامية في القدس

المرحمة التعميمية التي حصمت عمى النسبة األعمى لدى جمعيات قطاع التعميـ ىي مرحمة مف 
وكذلؾ المدارس التابعة لمجمعيات التعميمية  % مف مجمؿ 57.2أوؿ ل اني عشر وىـ يشكموف 

 .فإف المراحؿ التعميمية بشكؿ إجمالي تتركز في المراحؿ اإللزامية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيؼ وخصائص جهعيات القطاع الصحي : 2.1.4
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 عهر الجهعيات العاهمة في القطاع الصحي:
 عهر الجهعية العاهمة في القطاع الصحي: 7.4 جدوؿ رقـ

 
 عمر المؤسسة العدد  النسبة
42.9 3 30-49 
57.1 4 50-69 
 المجموع 7 100.0

 

يهكف القوؿ أف الهؤسسات التي تقدـ الخدهات في القدس هؤسسات عريقة وقائهة هنذ زهف 
  إي أف القدس ألىؿيقدـ خدهاتو  1967طويؿ وهنيا ها ىو هوجود قبؿ احتالؿ القدس عاـ 

مف المؤسسات  األعمىالنسبة  أفيظير الجدوؿ أدناه إذ    بعضيا عهره أكبر هف عهر االحتالؿ
% مف ىذه المؤسسات 57.1نشأتيا وبداية تاسيسيا اذ اف ىنالؾ صاحبة خبرة منذ الصحية عريقة 
% مف ىذه المؤسسات عمرىا ما بيف 42.9عاـ بالمقابؿ نرى اف ىنالؾ  69-50عمرىا ما بيف 

  .عاما  30-49
 جية ترخيص الجهعيات الصحية:

 جية ترخيص الجهعيات العاهمة في القطاع الصحي: 8.4جدوؿ رقـ 
 جية ترخيص المؤسسة العدد النسبة
 إسرائيمي 1 14.3
 فمسطيني وأسرائيمي 3 42.9
 فمسطيني إسرائيمي دولي 1 14.3
 فمسطيني إسرائيمي أردني 1 14.3
 التراخيص األربعة 1 14.3

 المجموع 7 100.0
رخيص فمسطيني واسرائيمي اما % مف ىذه المؤسسات حاصمة عمى ت42.9 تظير النتائج اف ىنالؾ

  % مف مجمؿ ىذه المؤسسات14.3اخيص االردنية والدولية فيي قميمة وال يتجاوز كؿ منيا التر 
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ومف ناحية اخرى فاف ىذه المؤسسات ىي فمسطينية حاصمة عمى ترخيص فمسطيني وليا ارتباطاتيا 
وىناؾ جمعيات لدييا ترخيص دولي وأخرى أردني إضافة لمفمسطيني الييميمكة مع وزارة الصحة  

% مف مجتمع البحث  وجمعية واحدة تضـ التراخيص األربعة  وعميو يصبح 28.6وىـ يشكموف 
% مف 85.8إجمالي نسبة الجمعيات التي تممؾ الترخيص اإلسرائيمي والفمسطيني سويًا في القدس 

 .قدسمجمؿ المؤسسات الصحية العاممة في ال
هف الواضح أف العهؿ في القدس يتطمب ترخيصا اسرائيميا كشرط اساسي لوجود ىذه الهؤسسات 
باإلضافة إلى التراخيص األخرى الذي يتطمبيا عهؿ وارتباط الجهعية الصحية وخاصًة الترخيص 

يات   وتشير دالالت ىذا الجدوؿ أف التجربة التاريخية الطويمة التي مرت بيا ىذه الجمعالفمسطيني
شممت حقب تاريخية متعددة مما ساىـ في تنوع جية الترخيص  وىذه التجربة مكنتيا مف التأقمـ مع 

استمراريتيا فيي مضطرة لمحصوؿ عمى تراخيص الجية التي تحكـ  أماـكافة التحديات التي تقؼ 
سرائيمي  كما أف مدينة القدس ابتداًء مف فترة اإلنجميز ومف  ـ العيد األردني وبعده فترة االحتالؿ اإل

تعدد المرجعيات الخاصة بمصدر ترخيص الجمعيات جاء مواكبًة لتعدد الجيات التي ترتبط بيا 
ىذه الجمعيات مف حيث عمميا   فالمستشفيات كمستشفى المقاصد م اًل مضطر لمحصوؿ عمى 

الصحة  الترخيص اإلسرائيمي لممارسة عممو وفي نفس الوقت فإف معظـ معامالتو قائمة مع وزارة
 الفمسطينية.

 عدد العاهميف في جهعيات القطاع الصحي:  
 عدد العاهميف في جهعيات القطاع الصحي: 9.4جدوؿ رقـ 

  عدد العامميف العدد النسبة
 فما دوف 100 2 28.6
14.3 1 101-200 
28.6 2 201-300 
14.3 1 301-400 
 فما فوؽ 400 1 14.3

 المجموع 7 100.0
هوظؼ هوزعيف   (2026) حيث يوجدهف الواضح  اف ىذه الهؤسسات ذات طاقـ بشري كبير 
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موظؼ    370موظؼ  المطمع :  250موظؼ   اليالؿ :  784: )بالمقاصد : تيالعمى النحو ا
موظؼ  300موظؼ  الفرنساوي :  14غا ة الصحية : الموظؼ  ا 63المركز الصحي العربي : 

   (115موظؼ  العيوف :  130ميرة بسمة ال  ا
ف فئة ىنالؾ نسبة ممحوظو مف  عدد العامميف في جمعيات القطاع الصحي في القدس تندرج ضم

% وكذلؾ فاف ىنالؾ نسبة ممائمة ليا تقع ضمف الفئة 28.6مئة عامؿ فما دوف وىـ يشكموف 
عامؿ اذ يتوزع عدد العامميف في باقة النسبة ضمف  الث فئات الى نسبة  300-201العددية 
 .% لكؿ منيـ 14.3

أف ىناؾ نسبة    إذيؤكد كبر عدد العامميف في ىذه الجمعيات إلى ماتشير دالالت ىذا الجدوؿ 
كبيرة مف العامميف في ىذه الجمعيات مف المقدسييف  وىذا يصب في إطار الصمود لمجمعيات 
والمقدسييف  مف حيث توفير فرص عمؿ مف قبؿ ىذه الجمعيات وتخفيض نسبة البطالة  باإلضافة 

 ىذه الجمعيات.وعراقة إلى أف كبر عدد العامميف ىو مؤشر واضح لقوة وكبر 
 العاهميف هف الضفة في جهعيات القطاع الصحي:توزيع نسبة 
 توزيع نسبة العاهميف هف الضفة الغربية في جهعيات القطاع الصحي: 10.4جدوؿ رقـ 

 الصحية الجمعية أسـ  عدد العامميف ضفة  نسبة العامميف ضفة
 جمعية اإلغا ة الطبية 0 0.0%
 جمعية مستشفى الفرنساوي 150 12.9%
 المركز الصحي العربيجمعية  40 3.4%
 جمعية األميرة بسمة 39 3.4%
 جمعية اليالؿ األحمر 175 15.0%
 جمعية المقاصد الخيرية 500 43.0%
 جمعية مستشفى المطمع 259 22.3%
 المجموع 1163 100.0%
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إذ  الهؤسساتتشير النتائج الى وجود نسبة همحوظو اجهالية هف عاهمي الضفة الغربية في ىذه 
ؿ حدود خيظير الجدوؿ أدناه أف ىناؾ  الث مؤسسات كبيرة تقدـ الخدمات الصحية في القدس دا

مؤسسات صحية في  6% مقابؿ 19.7الجدار العازؿ تشكؿ نسبة العامميف مف الضفة الغربية فييا 
% ومؤسسة واحدة منيـ ال 18.5% إلى 8.4القدس يتراوح نسبة العامميف فييا مف الضفة ما بيف 

 .يوجد فييا عامميف مف الضفة 
الضفة بقدر ممحوظ ساىـ في توفير استجالب العامميف مف اما دالالت معطيات ىذا الجدوؿ فإف 

 .اتكفاءات في ىذه الجمعيات تحافظ عمى تنافسية الجمعي
 

 عدد الهستفيديف شيريًا في جهعيات القطاع الصحي:
 توزيع عدد الهستفيديف شيريًا في جهعيات القطاع الصحي: 11.4جدوؿ رقـ 

 عدد المستفيديف العدد النسبة
 فما دوف 1000 2 28.6
28.6 2 2000-2500 
14.3 1 2501-3000 
14.3 1 3001-3500 
 فما فوؽ 3501 1 14.3

 المجموع 7 100.0
 

% منيا يبمغ عدد 28.6بخصوص عدد المستفيديف السنوي مف ىذه المؤسسات فاف ىنالؾ 
% فييا يبمغ عدد 28.6  مستفيد فما دوف  بالمقابؿ فاف ىنالؾ ايضا 1000المستفيديف فييا 

مستفيد وىنالؾ مؤسسة واحدة منيـ يبمغ عدد المستفيديف  2500-2000المستفيديف لدييـ ما بيف 
 3500-3001مستفيد ومؤسسة واحدة ايضا يبمغ عدد المستفيديف لدييا  3000-2501لدييـ 

 .مستفيد  3500مستفيد مقابؿ واحدة منيـ فقط يزيد عدد المستفيديف سنويا لدييا عف 
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تبرز الدالالت الخاصة بعدد الهستفيديف شيريًا الى كبر عدد الهستفيديف هف ىذه الهؤسسات 
تقدميا ىذه  أداءكما تشير الدالالت مف ذلؾ إلى وجود كفاءة وجودة   والدور الياـ ليا في القدس

الجمعيات باإلضافة إلى األىمية والدور الياـ االستراتيجي الذي تمعبو ىذه الجمعيات في خدمة 
وأف ىذه الجمعيات تحتؿ حيزًا ومستوى مف الكفاءة يساىـ ال سيما المواطنيف المقدسييف في مجاليا  

 رة اإلسرائيمية وانتشار أنشطتيا التيويدية.  في الحد مف السيط
 

 أىـ التخصصات الطبية لجهعيات القطاع الصحي:
 توزيع أىـ التخصصات الطبية لجهعيات القطاع الصحي: 12.4جدوؿ رقـ 

 أىـ التخصصات الطبية

تكرار  النسبة
 أىـ التخصصات الطبية التخصص

 نسائية وتوليد 2 13.2
 أنؼ أذف حنجرة  1 6.6
 عيوف 2 13.2
 عمود فقري  أعصاب  زراعة نخاع 3 19.8
 غسيؿ كمى 1 6.6
 سرطاف 1 6.6
 جراحة القمب 1 6.6
 جراحة دماغ 1 6.6
 التوليد  حدي ي الوالدة   الخدج  ومسالؾ بولية 2 13.2
 التأىيؿ الجسمي والعالج اإلرشادي 1 6.6

 المجموع 15 100%
 

جانب ايجابي هف التعاوف بيف هؤسسات القطاع الصحي  وجودهف الواضح هف الهعطيات أدناه 
فإذا   هف ناحية التنسيؽ وعدـ تعارض التخصصات بيف الجهعيات الصحية يشكؿ نهوذجا يحتذى
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خصصات الطبية التي تإلى التخصصات الطبية فاف ىذه الجمعيات يشمؿ عمميا معظـ ال نظرنا
دولة  وموضح في جدوؿ التخصصات الطبية اىـ  أيتعمؿ بيا المستشفيات والمراكز الصحية في 

التخصصات الطبية التي تعمؿ بيا ىذه المؤسسات وقد لوحظ اتفاؽ بعض ىذه المؤسسات وخاصة 
الكبيرة منيا عمى التكامؿ بدؿ التنافس وخاصة كؿ مف مستشفى المطمع والمقاصد اذ تخصص 

 . اف وتخصص االخر بالقمب واالعصاباحدىـ بالسرط
 

 التدريبية في جهعيات القطاع الصحي:الدورات 
 الدورات التدريبية في جهعيات القطاع الصحي: 13.4جدوؿ رقـ 

 الدورات التدريبية العدد  النسبة
 ال يوجد 1 14.3
 يوجد 6 85.7

 المجموع 7 100.0
 

يظير الجدوؿ أدناه أف النسبة األعمى مف الجمعيات العاممة في القطاع الصحي في مدينة القدس 
% مف مجمؿ ىذه الجمعيات 85.7يوجد بيا دورات تدريبية لتطوير أداء العامميف فييا وىـ يشكموف 

 % منيا ال يوجد بيا دورات تدريبية لتطوير أداء العامميف فييا  14.3مقابؿ 
  ومواكبة التطورات عيات مف خالؿ تطوير أداء عامميياجابي لتطور عمؿ ىذه الجموىذا مؤشر إي

  مما يتيح ليا الفرصة لممنافسة في ظؿ تطور وكبر حجـ ميزانيات التدريب في المجاؿ الميني
 .والتطوير لدى المؤسسات اإلسرائيمية المنافسة

 
 :القطاع الصحيهدى االستقاللية السياسية لجهعيات 

 القطاع الصحيهدى االستقاللية السياسية لجهعيات : 14.4جدوؿ رقـ 
 خمفية المؤسسة العدد  النسبة
 مستقمة 7 100.0
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استقاللية جمعياتيـ عف االتجاىات السياسية والدينية  الصحيةأكد القائموف عمى الجمعيات 
وحياديتيا  وىذا يفسر تعريؼ جميع ىذه الجمعيات لنفسيا عمى أنيا مستقمة كما ىو موضح في 

 عاله.الجدوؿ أ
تتمتع مؤسسات القطاع الصحي في القدس باالستقاللية النسبية عف االنتماءات أما الدالالت ف

رغـ وجود  لصالح المينية وعدـ التحيز في العمؿ والتوظيؼ والخدماتالسياسية لمقائميف عمييا 
  وىذا يبرر تصريح جميع ىذه الجمعيات خمفيات سياسية لعدد مف القائميف عمى تمؾ الجمعيات

عاله  مما يساىـ في نجاحيا وتنوع خمفيات أصحاب باستقالليتيا كما ىو موضح بالجدوؿ أ
 الخبرات فييا.
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 النتائج وتحميؿ هناقشة 2.4
 

 التي الميدانية البيانات عمى بناءً  الدراسة  إلييا توصمت التي النتائج اأىـ تحميؿ الفصؿ ىذا في سيتـ

 التالي: النحو عمى وىي محاور خمسة إلى التحميؿ تقسيـ وتـ الغرض  ليذا جمعيا تـ
 الهحور األوؿ: دور الجهعيات في هواجية سياسة تيويد القدس:

لعبت جمعيات قطاعي التعميـ والصحة دورًا جزئيًا في الحد مف سرعة امتداد سياسة تيويد ىذيف 
القطاعيف  رغـ وجود فجوة بيف قدرات ىذه الجمعيات وقدرات االحتالؿ ومؤسساتو صاحبة القرار 

عناصر تنافسية لدى قطاعي التعميـ والصحة  إليجادوالماؿ واإلمكانيات  وىناؾ حاجة واضحة 
فمسطينييف وتمكينيما مف تحقيؽ دور أك ر فاعمية في الحد مف سياسة التيويد التي تمارس ضد ال

 قطاعي التعميـ والصحة في القدس.
 

ويمكف القوؿ بأف جمعيات قطاعي التعميـ والصحة ساىمت بشكؿ ممحوظ في الحفاظ عمى اليوية 
ضمف القالع التي عززت  العربية والوطنية لمقدس في ظؿ استمراريتيا وصمودىا  وكانت مف

صمود المواطنيف الفمسطينييف في ىذه المدينة   كما أنيا شكمت مفصاًل ىامًا في المواجية حيث 
منعت وأبطأت السيطرة الكاممة لسياسة التيويد التي تنفذىا الحكومة اإلسرائيمية  ومف جانب آخر 

يف مف خالؿ توفير فرص فقد ساىمت ىذه الجمعيات في الحد مف البطالة بيف صفوؼ المقدسي
عمؿ وتوظيؼ عدد كبير مف المواطنيف في القدس في دوائرىا وأقساميا  أما مف ناحية تخفيؼ 
األعباء المالية عمى المواطنيف المقدسييف فقد كاف ليذه الجمعيات دورًا بارزًا في ىذا الصدد إذ أف 

ي تتعامؿ مع بمدية االحتالؿ  كما أف تكمفة التعميـ أقؿ بك ير مقابؿ التكمفة في المدارس الخاصة الت
التكمفة في العالج أقؿ بشكؿ ممحوظ منو لدى المستشفيات والمراكز الصحية اإلسرائيمية تحديدًا لمف 

 ال يممؾ تأمينًا صحيًا في القدس.
 

ىذه المعطيات تؤكد أف وجود واستمرارية ىذه الجمعيات في مدينة القدس أصبح أك ر أىمية مف أي 
 ي ظؿ تصاعد وتيرة التيويد وتسارعيا غير المسبوؽ.وقت مضى ف
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 الهحور الثاني إجراءات االحتالؿ في تيويد قطاعي التعميـ والصحة:
أبرزت الدراسة أف أىـ اإلجراءات التي يتبعيا االحتالؿ ضمف مساعيو لتيويد قطاعي التعميـ 

يشمؿ تعقيد اإلجراءات والمماطمة والصحة تتم ؿ في العراقيؿ التي يضعيا أماـ تراخيص البناء بما 
والتكمفة المالية الباىظة لتوسيع األبنية القائمة أو إقامة أبنية جديدة سواًء المتعمؽ منيا بأضافة غرؼ 
صفية جديدة   أنشاء مدارس جديدة  بناء مستشفيات جديدة   بناء أقساـ جديدة في مستشفيات 

ي يضعيا االحتالؿ أماـ منح التراخيص لترميـ المرافؽ قائمة  باإلضافة إلى العراقيؿ والتعقيدات الت
القائمة لدى قطاعي التعميـ والصحة  ومف أبرز اإلجراءات األخرى التي يتخذىا االحتالؿ في 
مساعيو لتيويد قطاعي التعميـ والصحة استقطابو لمخبرات المينية في القطاعيف مف خالؿ العروض 

مالية التي تحصؿ عمييا ىذه الكفاءات العاممة في قطاعي السخية مف رواتب واستحقاقات ومكافآت 
التعميـ والصحة في حالة انتقاليا لمعمؿ في المؤسسات اإلسرائيمية في مجاالت عمميـ المتعددة 
ضمف ىذيف القطاعيف  بالمقابؿ فإف السمطات اإلسرائيمية ال تعترؼ بالكوادر األكاديمية في مجالي 

ف جامعة القدس وكميات التمريض ومراكز التأىيؿ التعميـ الميني  عدا التعميـ والصحة التي تتخرج م
كوف المؤسسات اإلسرائيمية ذات الصمة بالقطاع الصحي تعترؼ بالكادر الطبي بمزاجية عالية تحـر 
عدد مف أفراد ىذه الطواقـ مف الحصوؿ عمى االعتراؼ الطبي في مستشفيات القدس  بالرغـ مف 

لمعتمدة مف داخؿ أو خارج البالد  كما أف االحتالؿ نصب الحواجز في حصوليـ عمى الشيادات ا
مختمؼ المناطؽ المؤدية إلى مدينة القدس وعند مداخؿ الجدار العازؿ وقمؿ مف منح التصاريح 
لمطواقـ العاممة والمستفيديف لتصعيب والحد مف وصوؿ الطواقـ العاممة والمستفيديف في ىذيف 

لجمعيات التي توفر الخدمات  أما عمى الصعيد الفكري وال قافي والتربوي القطاعيف إلى مباني ىذه ا
فإف إجراءات التيويد ال تقتصر عمى تزوير التاريخ والمناىج المدرسية والمصطمحات بؿ تمتد 
لتشمؿ األنشطة الالمنيجية في قطاعي التعميـ والصحة والتي تسعى مف خالليا إلى ترسيخ األفكار 

 ـ وتجسد مشروع التيويد لقطاعي التعميـ والصحة.والمعارؼ التي تدع
 

مما سبؽ نستنتج أف إجراءات التيويد لقطاعي التعميـ والصحة تأخذ طابعًا شموليًا بحيث ال تألو 
الحكومة اإلسرائيمية أي جيد يمكنو أف يسرع مشروع التيويد الذيف يخططوف لو ضد كؿ قطاعاتنا 

 ة.التنموية وخاصًة قطاعي التعميـ والصح
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التعميـ والصحة كؿ عمى اإلجراءات التعسفية مف قبؿ االحتالؿ تجاه جمعيات قطاعي  وفيما يمي
 :حدة
 التعميـ اإلجراءات التعسفية هف قبؿ االحتالؿ اتجاه جهعيات قطاع  أواًل:

يظير الجدوؿ أدناه معاناة جمعيات قطاع التعميـ مف إجراءات تعسفية تتعمؽ بالمعيقات التي 
منيـ يعانوف مف اإلجراءات التعسفية المتعمقة بإعاقة التراخيص  %42يضعيا االحتالؿ   فيناؾ 

% منيـ ال 12والبناء لمرافؽ جديدة تحتاجيا جمعيات قطاع التعميـ في القدس  كما أف ىناؾ 
منيـ يعانوف مف تسرب الخبرات المينية  %46نوف مف إجراءات االحتالؿ  باإلضافة إلى وجود يعا

واالكتظاظ في المدارس التابعة ليـ نتيجة تضييقات االحتالؿ بخصوص توسيع مساحات مدارس 
هدير التربية ىذا القطاع وعدـ إعطاؤىـ مجاؿ كافي لتطوير وضعيـ المالي والميني  كما أشار 

( غرفة 12000أ ناء مقابمتنا لو بوجود اكتظاظ ممحوظ بما بعادؿ ) ـ األستاذ سهير جبريؿوالتعمي
%  والتسرب تركز في المرحمة ال انوية    وأكدت 10صفية ونسبة تسرب وصمت ألك ر مف 

خالؿ مقابمتيا أف بعض المدارس  اعتداؿ األشيب رئيسة جهعية دار الفتاة الالجئةاألستاذة 
التابعة لألوقاؼ بتراجع عدد طالبيا بشكؿ سنوي فم اًل مدرسة الطور التابعة لألوقاؼ تراجع عدد 

ر الحاصؿ بسبب إجراءات االحتالؿ  \طالب  وىذا يؤكد مدى الخ 150إلى  200طالبيا مف 
 تجاه جمعيات قطاع التعميـ:وفيما يمي الجدوؿ الموضح لإلجراءات التعسفية مف قبؿ االحتالؿ 

 

 اإلجراءات التعسفية هف قبؿ االحتالؿ تجاه جهعيات قطاع التعميـ: 15.4جدوؿ رقـ 
 اإلجراءات النسبة
 ال يوجد إجراءات  12%
 التراخيص والبناء 42%
 تسرب الخبرات المينية ونقص الغرؼ الصفية 46%

 المجموع 100.0
 

 واجيتيا جهعيات القطاع الصحي هف قبؿ اإلحتالؿ:ثانيًا: اإلجراءات التعسفية التي 
التعسفية التي واجيتيا جمعيات القطاع الصحي في القدس فاف ىناؾ    اإلجراءاتبخصوص  
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  بالرغـ مف حصولو عمى الشيادات المعتمدة  عدـ االعتراؼ بالكادر الطبيمنيا واجيت  28.5%
الدكتور رفيؽ الحسيني هدير جهعية هستشفى مف داخؿ أو خارج البالد  وذلؾ م ؿ ما أشار إليو 

(  GCI( مف منظمة الصحة العالمية و )IZO ىذا المستشفى الحاصؿ عمى ) الهقاصد الخيرية
الحاصؿ عمى البورد األلماني ولديو أبحاث منشورة ورغـ ذلؾ  الدكتور سامي حسيفحوؿ حالة 

مف قبؿ االحتالؿ بيذا  رفضت سمطات االحتالؿ اعتماده  ومف ضمف اإلجراءات الممنيجة
% مف ىذه الجمعيات ىذا النوع مف 42.8فقد واجو ما نسبتو  المماطمة في الترخيصالخصوص 

المماطمة  حيث تماطؿ سمطات االحتالؿ في ترخيص إقامة أبنية جديدة لمستشفيات القدس لسنوات 
إجراءات % مف الجمعيات العاممة في القطاع الصحي تعاني مف 28.5طويمة  وىناؾ أيضا 

لمنشآتيا القائمة إال مف خالؿ إجراءات قانونية صعبة  بمنع أو إعاقة الترميـاالحتالؿ الخاصة 
ومواصفات ومتطمبات مبالغ فييا يصعب تطبيقيا  وبدوف أية تسييالت تمنح ليذه المستشفيات بيذا 

إف جميع ف الحواجز وقمة التصاريحالخصوص مقارنًة بالمستشفيات اإلسرائيمية  أما بخصوص 
%( مف ىذه الجمعيات 100الجمعيات العاممة في القطاع الصحي ومستشفياتيا أي ما نسبتو )

هدير  كها أشار الدكتور عبد اهلل صبريتعاني مف الحواجز العسكرية وقمة التصاريح  وذلؾ 
لدييا أف الحواجز والتصاريح تشكؿ إعاقة ممحوظة لمطواقـ العاممة  هستشفى جهعية اليالؿ األحهر

ولممرضى المحوليف لمستشفيات ىذه الجمعيات   وفيما يمي جدوؿ اإلجراءات الخاصة بجمعيات 
 القطاع الصحي:

 اإلجراءات التي واجيتيا جهعيات القطاع الصحي هف قبؿ االحتالؿ: 16.4جدوؿ رقـ 

 اإلجراءات العدد النسبة
عدـ االعتراؼ بالكادر الطبي  2 28.5%

 الذي يحمؿ ىوية الضفة
 المماطمة في الترخيص 3 42.8%
 عدـ الترميـ 2 28.5%
 المجموع 7 100.0

منيػػا جميػػع جمعيػػات القطػػاع الصػػحي فيػػي فػػرض الحػػواجز وعػػدـ مػػنح  أمػػا اإلجػػراءات التػػي عانػػت
 التصاريح  كما ىو مبيف ؼ الجدوؿ أدناه:
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 اإلجراءات العدد النسبة
 الحواجز والتصاريح 7 100%

 
 الهحور الثالث: هدى هساىهة التهويؿ في هواجية تيويد القدس في قطاعي التعميـ والصحة:  

 نظراً  القدس  مدينة في والصحة التعميـ لقطاعي والتمويؿ المالي الدعـ في ممحوظ انحسار ىنالؾ

 قدرة تراجع إلى أدى مما القطاعيف  ليذيف والدولي العربي الدعـ وتراجع المنطقة تشيدىا التي لمظروؼ

 تيويد لسياسة التصدي في فاعميتيا وأضعؼ دورىا أداء عمى والصحة التعميـ قطاعي جمعيات

 االحتالؿ سمطات تنفقيا ضخمة بميزانيات المدعومة السياسة تمؾ القدس  في والصحة التعميـ قطاعي

 التيويد. مشروع لتنفيذ
 

 القدس تيويد مواجية في التمويؿ مساىمة مدى حوؿ قطاع بكؿ الخاصة التفصيمية النتائج يمي وفيما

   الجمعيات: ليذه
  : التعميـ قطاع لجمعيات الجمعيات ليذه القدس تيويد مواجية في التمويؿ مساىمة مدى أواًل:

يظير الجدوؿ أدناه أف ىناؾ نسب ممحوظة لدى الجمعيات التعميمية التي تمويميا ذاتي وفمسطيني 
% مف مجمؿ ىذه الجمعيات  وكذلؾ فإف الجمعيات التعميمية 28.6وجيات عربية وىـ يشكموف 

% منيا 14.3%  مقابؿ 28.6التي تمويميا ذاتي ودولي وجيات عربية تشكؿ نفس النسبة والبالغة 
% ذاتي ودولي 14.3% دولي وجيات عربية  و14.3ية واحدة( ذاتي وجيات عربية و)جمع

وخدمات  مما يشير إلى وجود دوريف في التمويؿ ىاميف وىما الدور العربي والدور الدولي  
بعدـ تمبية  عكرهة صبري هدير هدارس رياض األقصى اإلسالهية الشيخوالممفت ىو ما أشار إليو 

ـ مف تمويؿ لمحد األدنى مف احتياجات جمعيات قطاع التعميـ والمدارس ما يصؿ لقطاع التعمي
رئيسة مجمس أمناء جمعية دار  األستاذة هاىرة الدجانيالتابعة ليا في القدس  وىذا ما أكدتو 

الطفؿ العربي والتي أكدت أف متطمبات المصاريؼ التشغيمية كبيرة وعالية تشكؿ عبئًا  قيال يضع 
القدس في حالة عجز مالي مستمر ومتصاعد   وفيما يمي جدوؿ مصادر جمعيات التعميـ في 

 التمويؿ: 1.2.4
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 هصادر تهويؿ الجهعيات التعميهية:  17.4 جدوؿ رقـ
 مصادر التمويؿ العدد النسبة
 ذاتي وجيات عربية 1 14.3
 دولي وجيات عربية 1 14.3
 ذاتي فمسطيني وجيات عربية 2 28.6
 وخدماتذاتي ودولي  1 14.3
 ذاتي ودولي وجيات عربية 2 28.6

 المجموع 7 100.0
 

  لمتهويؿ حاجتيا لهدى كهؤشر التعميـ قطاع لجهعيات الدخؿ كفاية هدى عف نبذة يمي وفيها
مف الجمعيات التعميمية في القدس باف الدخؿ والواردات المالية غير كافية  األعمىترى النسبة 

% مف مجمؿ الجمعيات التعميمية   خاصة واف بعضيا 85.7لتغطية احتياجاتيا وىـ يشكموف 
 إذا األخرىيعتمد اعتماد شبة كمي عمى اقساط الطمبة الذي ال يغطي اجرة المعمميف ونفقات التعميـ 

بار اف ىناؾ نسبة منيا ال تتعامؿ مع بمدية القدس التي توفر ميزانيات مناسبة اخدنا بعيف االعت
لممدارس التي تتعامؿ معيا ولكف مقابؿ تيويد التعميـ واليبوط بمستوى التعميـ في المدارس العربية 

رئيسة الييئة اإلدارية لجمعية روضة الزىور سابقًا  سامية خوريفي القدس  وىذا ما أكدتو السيدة 
الناشطة بيذه الجمعية حاليًا وىي عضوة شبكة المنظمات األىمية وىو أف اإليرادات الخاصة و 

بالجمعيات التعميمية والمدارس التابعة في القدس ليا ال تفي باحتياجات واستمرارية عمؿ ىذه 
 المدارس  وفيما يمي الجدوؿ الذي يوضح  مدى كفاية الدخؿ لجمعيات قطاع التعميـ:

 
 
 

 هدى كفاية الدخؿ لجهعيات قطاع التعميـ: 18.4 جدوؿ رقـ
 كفاية الدخؿ العدد النسبة
 نعـ 1 14.3
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 ال 6 85.7
 المجموع 7 100.0

 
  القدس: لتيويد الصحة قطاع جهعيات هواجية في التهويؿ هساىهة هدى ثانيًا:

تكفي ايراداتيا لتسيير عممياػ  ال % مف ىذه المؤسسات 71.4يظير الجدوؿ أدناه أف ىنالؾ 
وقد أفاد السيد % مف ىذه المؤسسات تكفي ايراداتيا لتسيير عمميا  28.6وجود  إلى باإلضافة

الحاصؿ عمى األيزو مف  ذلؾ المركز أحهد سرور الهدير اإلداري في الهركز الصحي العربي
مالية كبيرة فيما يتعمؽ منظمة الصحة العالمية أف جمعيات القطاع الصحي تعاني مف صعوبات 

 بتغطية النفقات التشغيمية  وفيما يمي جدوؿ يوضح مدى كفاية إيرادات الجمعيات لتغطية النفقات:
 

 هدى كفاية إيرادات جهعيات القطاع الصحي لتسيير العهؿ :19.4جدوؿ رقـ 
 كفاية اإليرادات العدد النسبة
 نعـ 2 28.6
 ال 5 71.4

 المجموع 7 100.0

 
 :الصحي القطاع جهعيات تهويؿ هصادر يمي فيما نورد الدخؿ كفاية موضوع ولتوضيح

فيما يتعمؽ بمصادر تمويؿ مؤسسات القطاع الصحي في القدس فاف النسبة االعمى منيا تتمتع 
% مف مجمؿ ىذه المؤسسات مقابؿ 42.9بتمويؿ ذاتي وفمسطيني ودولي وعربي وىـ يشكموف 

% مف ىذه المؤسسات يشكؿ مصدر تمويمو بعض ىذه الجيات الممولة وليس كميا مجتمعة 57.1
  وىذا د فكتور نمور المدير التنفيذي العاـ لجمعية أوغستا فكتوريا )المطمع(السيد وليوقد أفاد 

( بأف السبب في ىذا التنوع يعود الى الحاجة الممحة GCIالمستشفى ىو أوؿ مف حصؿ عمى )
الطواقـ العاممة في ىذه المؤسسات ضمف ما يسمى  وأجورلميزانيات ضخمة تتعمؽ برواتب 

كبر عدد ممكف مف الجيات الممولة ألالتوجو  إلىطر ىذه المؤسسات بالتكاليؼ التشغيمية مما يض
 ومصادر التمويؿ لتغطية ىذه التكاليؼ الباىظة.  



 

74 

خالؿ المقابالت إلى أف قيمة الديوف المستحقة  غالبية مم مي جمعيات القطاع الصحيوقد أشار 
 حتى نيايةت أوجيا عمى وزارة الصحة الفمسطينية صاحبة التخصص في الحواالت الطبية قد بمغ

( مميوف شيكؿ مما يعيؽ االستمرار باألداء الوظيفي 250حيث بمغت ما قيمتو ) -2016عاـ 
لمكادر أواًل وبتوفير األدوية واالحتياجات األساسية في المستشفيات  انيًا  ىذا باإلضافة إلى تراجع 

 التمويؿ العربي والدولي ليا.
 تمويؿ جمعيات القطاع الصحي :وفيما يمي الجدوؿ الموضح لمصادر 

 هصادر تهويؿ جهعيات القطاع الصحي: 20.4جدوؿ رقـ 

 مصادر التمويؿ العدد النسبة
 جيات مانحة دولية 1 14.3
 ذاتي وجيات مانحة فمسطينية 1 14.3
 ذاتي وجيات فمسطينية وعربية 1 14.3
 ذاتي   فمسطيني  محمي وعربي 1 14.3
دولي  محمي وعربيذاتي  فمسطيني   3 42.9  

 المجموع 7 100.0
 

 الهحور الرابع: الصعوبات والهعيقات التي تواجو تطور قطاعي التعميـ والصحة:  
عاقة عمؿ  بالرغـ مف الصعوبات المعيقات التي استيدفت تيويد قطاعي التعميـ والصحة وا 

وصامدة  وذلؾ مف الجمعيات العاممة في ىذيف القطاعيف  إال أف ىذه الجمعيات بقيت  ابتة 
خالؿ توحيد جيود الجمعيات والتنسيؽ والتعاوف فيما بينيا لتكوف أداة متحالفة قوية أماـ سياسة 

 التيويد.
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 وفيما يمي نبذة عف المعيقات والصعوبات لكؿ قطاع:
 هعيقات عهؿ جهعيات قطاع التعميـ:أواًل: 

 ووجود الحواجز قمة التصاريحتظير الجداوؿ الخاصة بمعيقات عمؿ جمعيات قطاع التعميـ أف 
لمطواقـ العاممة في ىذا القطاع تعد مف أىـ معيقات العمؿ ليا  إذ أجمعت الجمعيات ذات الصمة 

%   وىذا ينطبؽ أيضًا عمى معيقات ذات تأ ير سمبي 100عمى ىذا األمر كمعيؽ رئيسي بنسبة 
وقمة الموارد المالية وصعوبة إدخاؿ الكتب  نقص الغرؼ الصفيةعمى قطاع التعميـ وىي  ممحوظ

 % أيضًا.100الذي أجمعت عميو جمعيات قطاع التعميـ في القدس بنسبة  المنيجية
الخاص بالتجييزات واألدوات وأجيزة الحاسوب والوسائؿ التعميمية  الدعـ الموجيستيأما بخصوص 

والمختبرات والتجييزات اإللكترونية المتعددة فإف الحاجة ليا لدى جمعيات قطاع التعميـ تبمغ ما 
%   وىي نسبة مرتفعة جدًا تدؿ عمى وجود حاجات ممحة فيما يتعمؽ بالدعـ الموجستي 75نسبتو 

ي ذكرت باإلضافة إلى التسرب والتسريب لطالبنا وتراجع دور البيت وتعدد أكدت عمى المعيقات الت
األستاذ سهير جبريؿ هدير هديرية التربية التابعة لألوقاؼ المرجعيات ليذا القطاع  وقد أكد 

أف االحتالؿ يالحؽ مدارسنا بالقضايا القانونية ويفرض العقوبات بحؽ  في القدس اإلسالهية
االستاذ هنذر النتشة وىو هدير كذريعة إلغالؽ المدارس م ؿ ما فرض بحؽ اإلدارييف والمدرسيف 
وقد أكدت المطموب ليذه الجمعيات والمدارس التابعة ليا في مدينة القدس  بدفع  هدرسة في القدس

بأف قطاع التعميـ في  السيدة اعتداؿ األشيب رئيسة جهعية الفتاة الالجئة وهديرة هدرسة الحصاد
انييار شبو كامؿ نتيجة نقص الموازنات واإلرادة السياسية التي ال ترتقي لمستوى  القدس يعاني مف

( شيكؿ غرامة مالية بحجة وجود كيس نفايات 1500التحدي  ويعاني منيا قطاع التعميـ  كما )
األستاذ سهير خارج المدرسة ادعوا بأف المدرسة ىي مف قاـ بإلقائو خارجًا  وقد تمت مخالفة 

( شيكؿ بذريعة أف أحد الطالب قاـ بإطالؽ مفرقعة ألعاب نارية مف 2500شخصيًا بقيمة ) جبريؿ
المدرسة وىذا لـ ي بت حقيقًة وىذه سابقة تاريخية تخص وسائؿ االحتالؿ ضد مدارسنا  وفيما يمي 

 الجداوؿ الذي توضح ذلؾ:
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 هعيقات عهؿ جهعيات قطاع التعميـ: 20.4جدوؿ رقـ 
 

 المعيقات العدد  النسبة
 قمة التصاريح لمعامميف والحواجز نعـ 100%
 ال 0%

 المجموع 100%
 

 

 المعيقات العدد  النسبة
 نقص الغرؼ الصفية نعـ 100%

قمة لموارد المالية وصعوبة إدخاؿ الكتب 
 المنيجية

 ال 0%

 المجموع 100%
 

 

 المعيقات العدد النسبة

تحديث األجيزةقمة الدعـ الموجستي وعدـ  نعـ 75%  

 ال 15%

 
 ثانيًا: هعيقات العهؿ التي تواجييا الجهعيات العاهمة في القطاع الصحي:

الدكتور وضاح بخصوص معيقات العمؿ التي تواجييا ىذه المؤسسات فتتمخص حسب ما أفاد 
أف جمعيات القطاع الصحي تعاني مف قمة  همحيس الهدير الطبي لهبرة األهيرة بسهة لمهعاقيف

  وقمة فرص األدوية إدخاؿالتصاريح لمطواقـ العاممة في الضفة الغربية وقمة الموارد المالية وصعوبة 
الطبية التي تكمؼ  األخطاء  باإلضافة إلى الصعوبات العديدة والتي مف أىميا األجيزةتحديث 

 اإلسرائيميذلؾ فإف صندوؽ المرضى  إلى باإلضافة المستشفيات والمراكز الطبية تعويضات باىظة
متدنية  بأسعاريتعاقد مع المؤسسات الصحية الفمسطينية في القدس لصالح المرضى المؤمنيف لدييـ 
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 إعاقةتسرب الكفاءات الطبية وتعقيدات  إلى باإلضافةتؤ ر سمبا عمى ميزانية ىذه المؤسسات  ىذا 
 األطباءفي الطرقات والمعابر   وصعوبات حصوؿ بعض  اإلسرائيميةعمؿ الطواقـ بسبب الحواجز 

الصعوبات المتعمقة بتراخيص البناء  إلى إضافةفي ىذه المؤسسات عمى التراخيص المطموبة 
جديدة  ألبنيةوالترميـ لممقرات الخاصة بيذه الجمعيات  والتي تكاد تكوف معدومة رغـ الحاجة الممحة 

تيب معيقات العمؿ التي تواجييا الجمعيات العاممة في القطاع الصحي لدييـ  وبالتالي يمكف تر 
 حسب تسمسؿ األولوية كما ىو وارد في الجدوؿ أدناه:
 

)ترتيب القطاع الصحي هعيقات العهؿ التي تواجييا الجهعيات العاهمة في : 21.4جدوؿ رقـ 
 حسب األولوية(

 المعيقات
 تسمسؿ األولوية تفصيؿ المعيقات

 1 لألطباء والبناءالتراخيص 
 2 قمة موارد مالية

 3 التصاريح والحواجز 
 4 تسرب الكفاءات الطبية
 5 صعوبة إدخاؿ األدوية

 6 األخطاء الطبية
 7 األسعار المتدنية مف صندوؽ المرضى اإلسرائيمي

 8 عدـ تحديث األجيزة
 

 سياسة التيويد:الهحور الخاهس: احتياجات تطوير اداء جهعياتنا االىمية لهواجية 
 فاعميتيا ورفع احتياجاتيا  وتطوير القدس  في والصحة التعميـ قطاعي جمعيات أداء تطوير يعد

 ومما القدس  في والصحة التعميـ قطاعي تيويد سياسة لمواجية مؤىمة لتصبح أساسيا مطمباً  وكفاءتيا

 ىذه وأداء عمؿ تطوير أىمية ادوتزد السريع  والتكنولوجي العممي التطور مواكبة األداء تطوير يعنيو

 نحو موجية وتضييقات قوانيف بفرضو الجمعيات ىذه وتطور لنمو االحتالؿ إعاقة ظؿ في الجمعيات
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 في العاممة اإلسرائيمية المؤسسات أداء مستوى دوف والتنفيذية اإلدارية وأجيزتيا الجمعيات ىذه إبقاء

 قطاعي تيويد في رئيسية كأداة مؤسساتو الؿإلح االحتالؿ مف سعياً  الجمعيات  ىذه تخصصات نفس

 والصحة. التعميـ
 

 وفيما يمي نبذة عف برامج تطوير قدرات العامميف القائمة في جمعيات قطاعي التعميـ والصحة:
 قدرات العاهميف في جهعيات قطاع التعميـ: أواًل: براهج تطوير

تقـو كافة الجمعيات التعميمية  )مجتمع البحث( بتنفيذ برامج تطوير قدرات العامميف قسـ ممحوظ 
منيا يتـ بالتعاوف والتنسيؽ مع وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية  والمعطيات أدناه تشير إلى مواكبة 

مدير  سمير جبريؿلسيد ىذه الجمعيات التعميمية لمتطمبات تطوير أدائيا وزيادة فاعميتيا  وقد أكد ا
التربية والتعميـ لمدارس األوقاؼ اإلسالمية بأف ىناؾ دراسات وأبحاث وورشات عمؿ سنوية حوؿ 
احتياجات تدريب وتطوير الطواقـ العاممة في قطاع التعميـ في القدس لضماف مواكبة برامج ودورات 

 التدريب لالحتياجات المتجددة لتدريب العامميف في ىذا القطاع. 
 

 براهج تطوير قدرات العاهميف في جهعيات قطاع التعميـ: 22.4جدوؿ رقـ 
 برامج تطوير قدرات العامميف العدد النسبة
 نعـ 7 100.0

 

 ثانيًا: براهج تطوير قدرات العاهميف لجهعيات القطاع الصحي:
مف مؤسسات القطاع الصحي في القدس   برامج تعميمية يستفاد منيا  األعمىيوجد لدى النسبة 

% مف مجمؿ ىذه المؤسسات 71.4لصالح رفع كفاءة وزيادة عدد الطواقـ العاممة فييا وىـ يشكموف 
اف  في القدس الدكتور هاىر الياس ديب الهدير الطبي لمهستشفى الفرنساويوذلؾ كما أشار 

( CMEفي المستشفى )لمطاقـ الطبي والعامميف لتطوير وزيادة الفاعمية ىنالؾ لجنة متابعة لمتعميـ وا
% مف جمعيات القطاع الصحي ال يوجد لدييـ برامج تعميمية وىذه نسبة 28.6  بالمقابؿ فإف  

ضئيمة مقارنة بالمجموع  مما يؤكد منيج التطوير االيجابي الذي تتبعو ىذه المؤسسات فيما يتعمؽ 
 العمؿ والنوع .بطواقـ العمؿ مف حيث 
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 :وفيما يمي جدوؿ البرامج التعميمية لجمعيات القطاع الصحي
 البراهج التعميهية لجهعيات القطاع الصحي: 23.4جدوؿ رقـ 

 ىؿ يوجد برنامج تعميمي العدد  النسبة
 يوجد برنامج تعميمي 5 71.4
 ال يوجد برنامج تعميمي 2 28.6

 المجموع 7 100.0
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 الخاهس الفصؿ
_____________________________________________ 

 والتوصيات االستنتاجات
 

 االستنتاجات: 1.5
 

تبيف مف خالؿ المقابالت التي تـ إجراؤىا مع المبحو يف أف حالة قطاعي التعميـ والصحة في 
القدس في تدىور ممحوظ  وىي تحتاج بدايًة إلى إعادة تقييـ وتحديد طرؽ تفعيؿ أدائيا ودعميا 

 دس.نوعًا وكمًا فيما يتعمؽ بدورىا في مقاومة تيويد قطاعي التعميـ والصحة في الق كفاءتياورفع 
 

فالقدس أصبحت ساحة مفتوحة لالعب وحيد وىو االحتالؿ  وكاف لموضع السياسي الذي شيدتو 
تضمنت تأجيؿ قضية القدس  1994القدس في العقديف األخيريف دور في ذلؾ  فاتفاقية أوسمو عاـ 

  إذ 2000لممرحمة النيائية في المفاوضات  والتي يفترض أف تكوف لحيف قياـ دولة فمسطينية عاـ 
ف الحقًا بأف االحتالؿ استفاد منيا لتنفيذ سياسة كسب الوقت  والتي استطاع مف خالليا السيطرة تبي

عمى أغمب القطاعات الخدماتية في مدينة القدس  فمف خالؿ فقداف السمطة الفمسطينية لمسيادة في 
الزمة القدس بحيث أصبح مف غير الممكف ليا إدارة القطاعات الخدماتية وال تحويؿ األمواؿ ال

بحرية ليا  إال أف بقاء الجمعيات األىمية الفاعمة في قطاعي التعميـ والصحة شكؿ بحد ذاتو حفاظًا 
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عمى اليوية الفمسطينية وتعزيز لصمود المقدسييف  مما حاؿ دوف استفحاؿ واستكماؿ سياسة التيويد 
ع عمى حدة مف ليذيف القطاعيف بشكؿ كمي في مدينة القدس  وفيما يمي نبذة عف حالة كؿ قطا

 ناحية مدى قدرتو عمى مواجية سياسة التيويد والدور العاـ المنوط بجمعيات كؿ قطاع:
 أواًل: قطاع التعميـ:

تبيف مف خالؿ تحميؿ نتائج الدراسة المستقاة مف المقابالت أف حالة قطاع التعميـ في القدس في 
القطاع  وضعؼ الدعـ المالي  تدىور ممحوظ لتعدد المرجعيات وغياب اإلدارة المركزية ليذا 

والعراقيؿ التي يفرضيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى الجمعيات العاممة في ىذا القطاع  ولكف بالمقابؿ 
فإف وجود واستمرارية الجمعيات األىمية العاممة في ىذا القطاع  ومدارس التربية والتعميـ التابعة 

ريا مف مقومات الحد مف سياسة التيويد ليذا لألوقاؼ ووكالة الغوث  يعد بحد ذاتو مقومًا جوى
 القطاع.

 
 ثانيًا: قطاع الصحة:

كاف قطاع الصحة في مدينة القدس شريانًا رئيسيًا لجمعيات القطاع الصحي في باقي المحافظات 
  ومع مرور الوقت قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي باستيداؼ الجمعيات 1967الفمسطينية ما قبؿ عاـ 

ضعاؼ دور األىمية العاممة  في ىذا القطاع مف خالؿ إغالؽ بعضيا م ؿ مستشفى اليوسبيس  وا 
الجزء اآلخر مف خالؿ عدـ إعطائيا ىامش كافي لمعمؿ والتقييد إلمكانيات تطورىا بشريًا ولوجستيًا 
جراءات تعسفية أبرزىا التضييؽ عمى النقابات واالتحادات الطبية في  مف خالؿ قوانيف جائرة وا 

أدى ىذا الوضع إلى تراجع عمؿ ودور جمعيات قطاع الصحة في مواجية سياسات المدينة  وقد 
التيويد  إال أف ىذه الجمعيات استطاعت تطوير أداءىا في بعض التخصصات الطبية  وبقيت 
حاضنة لمحاالت المرضية القادمة مف الضفة الغربية والقدس  لكف التراجع في أداء ىذه الجمعيات 

داريًا رغـ صمودىا ما زاؿ مس تمرًا نظرًا الستمرار االحتالؿ في حربو وحصاره ليا ماليًا وقانونيًا وا 
وميدانيًا  مما يستدعي دعـ ومساعدة ىذه الجمعيات عمى المستوى الوطني والعربي والعالمي كي 

 تستمر في أداء دورىا وال بات والصمود,
 

 وفيها يمي االستنتاجات  العاهة:
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 عمى وجودىا إلى باإلضافة والصحة التعميـ قطاعي في األىمية الجمعيات بو تقوـ الذي الدور أدى .1

 إمكانيات ضمف وذلؾ القدس تيويد في االحتالؿ إجراءات سرعة مف الحد إلى القدس  أرض

 متواضعة.
 في العاممة األىمية الجمعيات ضد االحتالؿ حكومة قبؿ مف التيويدية والسياسات اإلجراءات .2

 بشكؿ االحتالؿ واستراتيجية رؤية حسب وتتطور ومبرمجة مدروسة والصحة التعميـ قطاعي

 القدس. عمي والسيطرة التاـ التيويد ىدؼ إلى لموصوؿ وتيجيرىـ القدس بأىؿ لمتنكيؿ مستمر
 بالميزانيات مقارنةً  جداً  ضعيؼ والصحة التعميـ قطاعي في األىمية لمجمعيات المالي الدعـ إف .3

 عمى اإلسرائيمية الصحة ووزارة والمعارؼ االحتالؿ ديةبم وتصرفيا ترصدىا التي الضخمة

 القطاعيف. ىذيف في مؤسساتيا
 في العاممة الجمعيات أماـ والمعيقات العراقيؿ بوضع التيويدية ومؤسساتيا االحتالؿ سمطات تقوـ .4

 أو إدارية أو قانونية  كانت إف ليا والمخطط المقصودة العراقيؿ وىذه والصحة  التعميـ قطاعي

ضعاؼ عمؿ لعرقمة كسياسة وضعت ديةما   أو إغالقيا أو حصارىا إلى وصوال الجمعيات ىذه وا 

 الجمعيات. ىذه تواجييا التي األخرى الموجستية المعيقات مف العديد إلى باإلضافة كميًا  تدميرىا
 يـالتعم قطاعي في المتسارعة والتقنية التكنولوجية لمتطورات اإلسرائيمية المؤسسات مواكبة أدت .5

 وبالتالي القطاعيف  ىذيف في العاممة الجمعيات وبيف بينيا التنافسية الفجوة اتساع إلى والصحة

  وممحوظ. كبير بشكؿ فييما العاممة األىمية الجمعيات أداء وفاعمية الخدمات جودة تراجع
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات: :5.2
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 والصحية  التعميمية المؤسسات في الكافي بالقدر اىتماـ عدـ ىناؾ أف والتحميؿ النتائج مف تبيف .1

 والنقابات الوزارات مستوى عمى الفمسطينية االختصاص جيات قياـ الضرورة مف أصبح وبالتالي

 ؿأكم عمى بدورىا القياـ مف لتمكينيا والصحة التعميـ قطاعي جمعيات دور بتعزيز واالتحادات
 في الفمسطينية اليوية عمى الحفاظ في الفاعمة والمساىمة حوليا المستيدفة فئاتيا وجذب وجو

 القدس.
مف خالؿ المقابالت وأدوات البحث تبيف أف ىناؾ ضعؼ في تصميـ وتنفيذ الخطط الموجية  .2

تصميـ وتنفيذ خطط خمسية وعشرية تنموية  لتطوير لمقدس وبالتالي فإف ذلؾ يفرض ضرورة 
التعميـ والصحة في القدس  وتعزيز أشكاؿ التعاوف والتنسيؽ بيف األجساـ المظالتية  قطاعي

الرسمية واألىمية التي تم ؿ القطاعيف التعميمي والصحي في القدس لمواجية اإلجراءات 
 والسياسات التيويدية بحؽ ىذيف القطاعيف.

ولذلؾ فإنو مف دراسة تعاني الجمعيات التعميمية والصحية مف نقص التمويؿ كما أشارت ال .3
تنفيذ كافة اإلجراءات الكفيمة بتسييؿ المعامالت والحواالت المالية مف قبؿ السمطة الضروري 

الفمسطينية لصالح جمعيات قطاعي التعميـ والصحة  وتجنيد األمواؿ لصالح ىذه الجمعيات 
 لزيادة الموارد المالية ليا.

 أف إذ  محدوديتيا  مف بالرغـ القدس في المتاحة يةالقانون األدوات مف االستفادة جداً  الياـ مف .4

 بحؽ الجائرة وقوانينو االحتالؿ قبؿ مف المفروضة القانونية الفجوات است مارب تكمف فاعميتيا

 إجراءات مف وحمايتيا ودعميا األىمية الجمعيات مقدرات عمى لمحفاظ والصحة التعميـ قطاعي

 الجماىيرية والفعاليات المؤسسات قبؿ مف القانوني اعوالدف والحشد المناصرة خالؿ مف االحتالؿ

 القدس. في الفاعمة الوطنية واألجساـ
 جمعيات وبرامج خدمات جودة تطوير ضرورة عمى المبحو يف إجماع المقابالت خالؿ مف ظير .5

 ممحة حاجة يعد والذي فييا  العاممة الطواقـ كفاءة ورفع فاعميتيا وزيادة  والصحة التعميـ قطاعي

 المنافسة. عمى قادرة لتكوف وأدائيا  الجمعيات ليذه والنمو التطور لمواكبة
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 جامعة دمشؽ.
  بيروت: المؤسسة العربية تاريخ فمسطيف الحديث(  1999الكيالي  د. عبد الوىاب  ) .41

 لمدراسات والنشر.
تقرير حاؿ القدس  ها بيف تهوز/يوليو وأيموؿ/سبتهبر ( 2016مؤسسة القدس الدولية  ) .42

 في مؤسسة القدس الدولّية.  بيروت: منشورات قسـ األبحاث والمعمومات 2016
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تيويد قطاع التعميـ في هقدهة الهخططات الصييونية لتيويد   (2009) يعقوب  أوس داوود  .43
   القدس: الممتقى الفكري العربي.القدس الشريؼ

  الدوريات:
 ايموؿ . 9  مجمة الواحة  العدد.اىهية العهؿ التطوعي: (2000) .االحمد  ص .1

   مجمة رؤية  في فمسطيف تاريخياً  ةدور هنظهات العهؿ االىمي:  (2001)راجي    الصوراني .2
 نيساف   8العدد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهالحؽ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

89 

 نص الهقابمة: (1همحؽ رقـ )
   بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 نص المقابمة

 ............. أختي الكريمة / أخي الكريـ
دور الجمعيات االىمية في مواجية تيويد القدس في قطاعي “يقوـ الطالب بإعداد رسالة بعنواف: 

 التعميـ والصحة  .
 وذلؾ إستكمااًل لمتطمب الرسالة في برنامج التنمية الريفية المستدامة تخصص بناء مؤسسات .

 
ىذه الرسالة  عمما أف يرجى اإلجابة عمى أ سئمة المقابمة بدقة وموضوعية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

 البيانات التي تجمع ستعامؿ بسرية تامة  وال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
 

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
 الطالب: حمدي الرجبي

 إشراؼ: د. عبد الكريـ مزعؿ
 القسـ االوؿ: المعمومات الديمغرافية

 :(عمر المؤسسة: )عدد سنوات خيرة المؤسسة*
 سنة  11سنوات                اك ر مف  10-6سنوات فاقؿ             مف  5      

 جية الترخيص لممؤسسة:*
 فمسطينية                 اسرائيمية                        دولية       
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 قطاع العمؿ:*
 القطاع الصحي                   قطاع التعميـ    

 عدد العامميف في المؤسسة: .....................................
 

 دور الجمعيات في مواجية تيويد القدس في قطاعي التعميـ والصحة:
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

................................................................................ 
 اإلجراءات التي واجيتيا المؤسسة مف االحتالؿ:*
 ىدـ               مخالفات              عدـ ترخيص        إغالؽ            
 

 1:مصادر التمويؿ
جيات مانحة اسرائيمية     ذاتي   جيات مانحة فمسطينية       جيات مانحة دولية           

 جيات مانحة عربية
 ىؿ تكفي إيرادات المؤسسة لتغطية نفقاتيا والتزاماتيا:

 نعـ                                   ال       
 الخمفية السياسية لممؤسسة:

مستقمة                        ـ.ت.ؼ يسار                      ـ.ت.ؼ يميف                        
 إسالمية  

 عدد المستفيديف شيريًا: ......................................... 
 المؤسسات الطبية(المراحؿ التعميمية لممدرسة: ....................................... )ال يشمؿ 

التخصصات الطبية لممستشفى: .................................. )ال يشمؿ المؤسسات 
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 التعميمية(
 ىؿ يوجد دورات تطوير أداء العامميف في المؤسسة:

 نعـ                                   ال       
 المؤسسىة في عمميا:التي تواجييا والصعوبات ما ىي أىـ المعيقات 

1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4. ....................................................................................... 
5. ....................................................................................... 

سياسة التيويد في هدينة  ها ىي التوصيات الهطموبة لتفعيؿ أداء الهؤسسة في هواجية
 القدس؟

1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدوؿ تغيير أسهاء أبواب القدس: (2همحؽ رقـ )
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 االسـ العبري بعد التيويد االسـ العربي التاريخيّ 
 يافو )يافا(.شاعر  باب الخميؿ 
 ىحداش.شاعر  باب الحديد 
 شكيـ.شاعر  العمود )دمشؽ(باب  
 ىورودوس.شاعر  باب الزاىرة )الساىرة( 
 ىاريوف )األسود(.شاعر  باب ستنا مريـ 
 ىأشفا )النفايات(.شاعر  باب المغاربة 
 ىرحميـ.شاعر  باب الرحمة 
 تنسيوف )صييوفشاعر  باب النبي داود 
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  هف االحتالؿ في هدينة القد بقرارجدوؿ الهؤسسات التي أغمقت : (3همحؽ رقـ )
 عنواف المؤسسة تاريخ االغالؽ اسـ المؤسسة المغمقة الرقـ
 شارع ابو عبيدة الجراح 10/8/2001 بيت الشرؽ -1
 باب الساىرة –شارع الرشيد  5/6/2002 اتحاد الغرؼ التجارية العربية الصناعية الزراعية -2
 شارع نور الديف 10/8/2001 الغرفة التجارية الصناعية العربية -3
 شارع ابو عبيدة الجراح 10/8/2001 نادي االسير الفمسطيني -4
 شارع المسعودي 10/8/2001 جمعية الدراسات العربية –مركز القدس لمتخطيط  -5
 شارع المسعودي 10/8/2001 دائرة االسرى والمعتقميف -6
 المسعوديشارع  10/8/2001 دائرة الخدمات االجتماعية -7
 شارع ابو عبيدة الجراح 10/8/2001 جمعية الدراسات العربية -8
 واد الجوز 8/2/2002 مركز تطوير المشاريع الصغيرة -9
 واد الجوز 8/2/2002 المجمس االعمى لمسياحة -10
 شارع ابو عبيدة الجراح 8/2/2002 جمعية الدراسات العربية –مركز ابحاث االراضي  -11
 الشيخ جراح - القدس لم قافة والتراث العربيجمعية  -12
 شارع األصفياني 4/4/2004 نادي الخريجيف العرب -13
 شارع األصفياني 4/4/2004 جمعية الرعاية لممرأة العربية -14
 شارع األصفياني 11/7/2006 جمعية اقرأ -15
 شارع األصفياني 15/1/2006 جمعية الوفادة الخيرية -16
 المصرارة - االخاء االسالمي والمسيحيمركز  -17
جمعية  –الدراسات القطاعية  –مشروع  –مركز  -18

 الدراسات العربية
 بيت حنينا -

 صور باىر 4/2/2008 المنتدى ال قافي -19
 _ 1997 رابطة االندية المقدسية -20
 العيزرية 2004 جمعية اصدقاء االمارات -21
  10/8/2001 مكتب المؤسسات الوطنية -22
 القدس 1997 دائرة تنمية الشباب -23
 العيزرية 7/7/2006 لجنة زكاة العيزرية -24
 الراـ 31/5/2006 لجنة زكاة الراـ -25
 القدس 10/8/2001 دائرة الخرائط ونظـ المعمومات / جمعية الدراسات العربية -26

 2016: خارطة هستوطنات القدس (4همحؽ رقـ )
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 (2016خارطة الجدار العازؿ حوؿ القدس ): (5)همحؽ رقـ 
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 هؤسسة باسيا

 
 


